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Poz. 3341

3341
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla przebiegu odcinka Trasy Czeskiej we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 ze zm.)i
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80i poz. 717 ze zm.) oraz
w związku z uchwałą nr XIIIn388n03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
16 pandziernika 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu odcinka
Trasy Czeskiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzidowy Rady Miejskiej Wrocławia
Nr 9i poz. 361) Rada Miejska Wrocławia uchwalai co nastipuje:
Rozdział l
Ustalenia ogólne

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady ze wzglidu na brak przedmiotu regulacji.

§1

§2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla przebiegu odcinka Trasy Czeskiej we Wrocławiui zwany dalej planemi obejmuje obszar połołony
w obribie Grabiszyn i Muchobór Mały wzdłuł ulicy
jlecińskieji po jej wschodniej stronie od przejazdu
kolejowego w kierunku pomocnym oraz obszar
wzdłuł linii kolejoweji po północnej jej stroniei
w kierunku zachodnim od przejazdu kolejowegoi
zgodnie z rysunkiem planu.
2. W planie nie określa sii:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych ze wzglidu na brak
przedmiotu regulacji;
2) parametrów i wskanników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenui w tym linii
zabudowyi gabarytów obiektów i wskanników
intensywności zabudowy publicznych ze wzglidu na brak przedmiotu regulacji;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowaniai urządzania i ułytkowania terenów ze
wzglidu na brak takiej potrzeby;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości ze wzglidu
na brak takiej potrzeby;
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ze wzglidu na
brak takiej potrzeby;
6) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji ze wzglidu na brak takiej potrzeby;
7) granic terenów pod budowi obiektów handlowych o powierzchni sprzedały powyłej
2.000 m2 ze wzglidu na brak takiej potrzeby;
8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów słułących organizacji imprez masowych ze wzglidu na brak przedmiotu regulacji;
9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnychi a takłe ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczeji
określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalnościi lub grupy tych kategoriii
które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie;
2) teren – cziść obszaru objitego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymii oznaczona symbolem.
§3
1. Integralną cziścią planu jest rysunek planu w skali
1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Nastipujące oznaczenia graficzne na rysunku planu
są obowiązującymi ustaleniami planu: .
1) granice obszaru objitego planem tołsame z granicami archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej;
2) granice terenów zamkniitych;
3) linie rozgraniczające tereny;
4) obszar bezpośredniego zagrołenia powodzią;
5) symbole terenów.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wrocław stanowi załącznik
nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygniicie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygniicie o sposobie realizacji inwestycjii
zapisanych w planiei z zakresu infrastruktury techniczneji które nalełą do zadań własnych gminyi
stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§4
Dopuszcza sii infrastrukturi techniczną.
§5
Ustala sii nastipujące sposoby zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochroniei ustalonych na podstawie odribnych przepisów:
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1) na obszarze bezpośredniego zagrołenia powodziąi
wskazanym na rysunku planui mają zastosowanie
ustalenia wynikające z przepisów szczególnych;
2) na obszarze połołonym w odległości do 50 m od
stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Rlizy mają
zastosowanie ustalenia wynikające z przepisów
szczególnych.
§6
Ustala sii nastipujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) na obszarze objitym planem wprowadza sii strefi
ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznychi w której obowiązuje opiniowanie prac ziemnychi z właściwymi słułbami ochrony zabytków;
2) na obszarze objitym planem ustala sii konieczność
przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych za zezwoleniem właściwych słułb ochrony zabytkówi uzyskanym przed wydaniem pozwolenia na budowi.

Poz. 3341
§8

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-S ustala sii przeznaczenie: teren komunikacji.
2. Na tereniei o którym mowa w ust. 1i obowiązują
nastipujące ustalenia dotyczące zagospodarowania
terenu:
1) zagospodarowanie elementami pasa drogowego
w zalełności od potrzeb;
2) dopuszcza sii obiekty małej architekturyi nośniki
reklamowei tymczasowe obiekty usługowohandlowei urządzenia techniczne i zieleń.
3. Na tereniei o którym mowa w ust. 1i obowiązuje
zasada scalania i podziału nieruchomości –
dopuszcza sii scalanie i podział.
4. Tereni o którym mowa w ust. 1i stanowi obszar
realizacji celu publicznego.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe

Rozdział 3

§9

Ustalenia dla terenów

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennymi ustala sii wysokość stawki procentoweji o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawyi
na 0i1n.

§7
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-GP ustala sii przeznaczenie: ulica klasy
głównej ruchu przyśpieszonego.
2. Na tereniei o którym mowa w ust. 1i obowiązują
nastipujące ustalenia dotyczące zagospodarowania
terenu:
1) obowiązuje zagospodarowanie elementami pasa
drogowego w zalełności od potrzeb;
2) dopuszcza sii przystanek kolejowy;
3) dopuszcza sii obiekty małej architekturyi nośniki
reklamowei tymczasowe obiekty usługowohandlowei urządzenia techniczne i zieleń.
3. Na tereniei o którym mowa w ust. 1i obowiązuje
zasada scalania i podziału nieruchomości –
dopuszcza sii scalanie i podział.
4. Tereni o którym mowa w ust. 1i stanowi obszar
realizacji celu publicznego.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza sii Prezydentowi Wrocławia.
§ 11
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSjIEJ
WŁADYSŁAW GUT
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Poz. 3341
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 14 września 2006 r.
(poz. 3341)
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Poz. 3341
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 14 września 2006 r.
(poz. 3341)

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
Stwierdza sii zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu
odcinka Trasy Czeskiej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjitego uchwałą nr LIVn3249n06 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 roku.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 14 września 2006 r.
(poz. 3341)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu odcinka
Trasy Czeskiej we Wrocławiu nieuwzglidnione przez Prezydenta Wrocławia.

Lp.

1.

Ustalenia projektu planu dla
Treść uwagi
nieruchomości Rozstrzygniecie
Uzasadnienie
której dotyczy
uwaga
Polski Związek
odstąpienie od przyji- jD-GP – ulica
uwaga
Całość terenu połołona jest
Działkowców
tych w projekcie planu klasy głównej
nieuwzglidniona w liniach rozgraniczających
Okrigowy Zarząd rozwiązań i utrzymanie przyśpieszonej
planowanych ulic publicznych
dotychczasowej funki terenów komunikacjii które
jS – teren
cji jako ogrody działstanowić bidą obszar realizakomunikacji
kowe wzdłuł ulicy
cji inwestycji celu publicznejlecińskiej i linii kolego. Odcinek Trasy Czeskiej
jowej
ROD
„Złota
(jD-GP) oraz teren komunikaReneta”i „im. Brocji (jS) nalełą do podstawoniewskiego”i „Radość
wego układu komunikacyjnego
Życia”
w
pasie
Wrocławia i stanowią istoty
ok. 150 m szerokości
element w zakresie wyprowai „Oświata" oraz „Nad
dzenia ruchu w kierunku zaRliłą” w pasie o szechodnim do granic miasta.
rokości ok. 80 m
Przebieg odcinka Trasy Czeskiej oraz teren komunikacjii
stanowiący
obszar
wizła
drogowego
na
połączeniu
Obwodnicy
Rródmiejskiej
z Trasą Czeskąi zostały określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławiai a przyjite w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoi
rozwiązania są z nim zgodne
Imii i nazwiskon
nnazwa jednostki
organizacyjnej
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Poz. 3341 i 3342
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 14 września 2006 r.
(poz. 3341)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w palnie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Inwestycje z zakresu infrastruktury techniczneji które nalełą do zadań własnych gminyi bidą
finansowane z budłetu gminyi w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskieji
a takłe ze środków zewnitrznych.

3342
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
z dnia 15 września 2006 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Złoty Stok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 z pónn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 175i poz. 1458)i po zasiigniiciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Rląskichi Rada Miejska w Złotym Stoku uchwalai co nastipuje:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI l PORZUDKU
NA TERENIE GMINY ZŁOTY STOK
ROZDZIAŁl
Postanowienia ogólne
§1
Określa sii szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Złoty Stoki a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) czistotliwość i sposób pozbywania sii odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do ułytku
publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzita domowe;
7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – naleły przez to rozumieć ustawi z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 175i
póz. 1458);
2) nieruchomości – naleły przez to rozumieć cziść
powierzchni ziemi stanowiącą odribny przedmiot
własnościi jak równieł budynki trwale z gruntem
związane lub cziść takich budynków;
3) właścicielach nieruchomości – naleły przez to rozumieć takłe współwłaścicielii ułytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub ułytkowaniui a takłe inne podmioty władające nieruchomościami (wspólnoty mieszkaniowe) i mające
obowiązek realizować obowiązki w zakresie
utrzymania czystości i porządku;
4) odpadach komunalnych – naleły przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowychi a takłe odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwór-
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ców odpadówi które ze wzglidu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
odpadach wielkogabarytowych – naleły przez to
rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w jPGOi charakteryzujący
sii tymi łe jego składnikii ze wzglidu na swoje
rozmiary i masii nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych;
odpadach ulegających biodegradacji – naleły
przez to rozumieć odpady kuchennei odpady zielonei papier i makulaturi nieopakowaniowei opakowania z papieru i tekturyi tekstylia oraz cziści
z drewnai odpadów wielkogabarytowych i budowlanychi wymienione w jPGO pośród
18 strumieni składających sii na odpady komunalne;
odpadach zielonych – naleły przez to rozumieć
frakcji odpadów ulegających biodegradacjii powstających w wyniku pielignacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
odpadach opakowaniowych – naleły przez to rozumieć opakowania z papieru i tekturyi opakowania wielomateriałowei opakowania z tworzyw
sztucznychi opakowania ze szkłai opakowania
z blachy stalowej i opakowania z aluminiumi wymienione w jPGO pośród 18 strumieni składających sii na odpady komunalne;
odpadach budowlanych – rozumie sii przez to
frakcji odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w jPGO pośród 18 strumieni
składających sii na odpady komunalne;
odpadach niebezpiecznych – rozumie sii przez to
frakcji odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
ustawy o odpadachi wymienioną w jPGO pośród
18 strumieni składających sii na odpady komunalnei a wiic np.: bateriei akumulatoryi świetlówkii resztki farbi lakierówi rozpuszczalnikówi
środków do impregnacji drewnai olejów mineralnych i syntetycznychi benzyni lekówi opakowania
po środkach ochrony roślin i nawozachi opakowania po aerozolachi zułyte opatrunki. Zgodnie
z zapisami jPGOi jednostkami wdrałającymi system gospodarki przeterminowanymi środkami farmaceutycznymi są gminy;
nieczystościach ciekłych – naleły przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
zbiornikach bezodpływowych – naleły przez to
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstania;
stacjach zlewnych – naleły przez to rozumieć
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach
ścieków słułące do przyjmowania nieczystości
ciekłych dowołonych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia;
punktach selektywnej zbiórki odpadów – miejsce
postoju pojemników do selektywnej zbiórki odpadówi wyznaczonych przez gmini;
podmiotach uprawnionych – naleły przez to rozumieć podmioty posiadającei wydane przez Bur-

16)

17)

18)
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20)

21)
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mistrza Złotego Stokui wałne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi
b) oprółniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłychi
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzitamii
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząti a takłe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzicych i ich cziści;
zabudowie wielorodzinnej – naleły przez to rozumieć zabudowi budynkami wielomieszkaniowymi
i wielolokalowymii o wielu wejściachi liczącymi
wiicej nił trzy kondygnacje mieszkalne (parteri
pierwsze i drugie piitro)i które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowi
z wieloma wejściami;
zabudowie jednorodzinnej – naleły przez to rozumieć budynki wolno stojące z jednym wejściemi
mieszczące co najwyłej kilka lokali mieszkalnychi
budynki w zabudowie szeregoweji budynki wolno
stojące z dwoma wejściamii mieszczące co najwyłej kilkanaście lokali mieszkalnychi liczące do
trzech kondygnacji mieszkalnych (parteri pierwsze
i drugie piitro) plus poddasze ułytkowe;
selektywnej zbiórce odpadów – selektywne zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych oraz odpadów
biodegradowalnych w urządzeniach wymienionych w rozdziale 3;
chowie zwierząt – rozumie sii przez to wszelkie
formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
wzglidu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i ułytkowania;
zwierzętach domowych – naleły przez to rozumieć zwierzita tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniui utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzyszai a w szczególności: psyi kotyi ptaki egzotycznei chomikii świnki
morskiei ryby i łółwie hodowane w akwarium
oraz inne zwierzita uznane za nadające sii do
trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
zwierzętach gospodarskich – naleły przez to rozumieć zwierzita utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnychi a w szczególności: koniei
bydłoi świniei owcei kozyi kuryi kaczkii gisii gołibiei indykii perliczkii strusiei królikii nutriei norkii lisyi tchórzofretkii ryby hodowlanei pszczoły
oraz inne zwierzita w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
zwierzętach bezdomnych – naleły przez to rozumieć zwierzita domowe lub gospodarskiei które
uciekłyi zabłąkały sii lub zostały porzucone przez
człowiekai a nie ma mołliwości ustalenia ich właściciela lub innej osobyi pod której opieką trwale
pozostawały;
hodowcach gołębi zrzeszonych czynnych – naleły
przez to rozumieć hodowców biorących udział
w zawodach związanych z lotami lub wystawach
gołibi.

Dziennik Urzidowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 231

– 24833 –

R O Z D Z I A Ł II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku obowiązujące właściciela nieruchomości
§3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
utrzymywania na jej terenie czystości i porządku
oraz nalełytego stanu sanitarno-higienicznegoi
a w szczególności:
1) wyposałenia kałdej nieruchomości zabudowanej
w urządzenia słułące do gromadzenia odpadów
komunalnych (pojemnikii konteneryi worki na
śmieci)i odpowiedniej wielkości do ilości wytwarzanych odpadówi ustawienia ich na terenie
utwardzonym oraz utrzymanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnymi porządkowym i technicznym;
2) prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;
3) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjneji a w przypadku jej braku wyposałenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnii ściekówi spełniające wymagania
określone w odribnych przepisachi przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowei jełeli nieruchomość jest wyposałona w przydomową oczyszczalnii ścieków
spełniającą wymagania określone w odribnych
przepisach;
4) oddzielnego gromadzenia ścieków bytowychi
gnojowicy i nawozów naturalnych;
5) oznaczenia nieruchomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej
z numerem nieruchomości;
6) dbałości o właściwy stan techniczny i estetyczny nieruchomości oraz ogrodzeń;
7) formowania i utrzymania na terenie nieruchomości połołonych wzdłuł ciągów komunikacyjnych
drzew i krzewów w taki sposóbi by nie utrudniały bezpiecznego korzystania z chodnika i drogi;
8) systematycznego sprzątania nieruchomościi usuwanie suchych traw i chwastów z nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23n81n06 z dnia 13 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 3 ust. 1
pkt 5i 7 i 8).
2. Wykonanie obowiązkówi o których mowa w ust. 1i
na terenie budowy naleły do wykonawcy robot.
3. Jełeli nieruchomość jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi – właściciele nieruchomości –
spółdzielnie mieszkaniowei wspólnoty mieszkaniowe i inni ustalają wewnitrzne zasady porządku
w sposób zgodny z przepisami niniejszego regulaminu.
4. Utrzymywanie czystości i porządku na drogach
naleły do zarządcy drogi.
5. Przedsiibiorcy prowadzący publiczny transport
osobowy na terenie gminy obowiązani są utrzymywać czystość i porządek na przystankachi z których korzystają osoby przewołone tym transportem.
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6. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej i powstawania odpadów innych nił komunalne naleły stosować przepisy
ustawy o odpadach.
7. Właściciele nieruchomościi na których znajdują sii
tereny lub obiekty słułące do ułytku publicznegoi
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub
obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich
oprółniania z czistotliwością zapobiegającą przepełnieniu i gniciu odpadów.
§4
Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządkui zabrania sii:
1) spalania odpadów poza organicznymi typu pozostałości roślinne i drobne gałizie na powierzchni
ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynkówi
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architekturyi trawników oraz zieleńcówi urządzeń wyposałenia placów zabawi urządzeń do zbierania
odpadówi obiektów przeznaczonych do umieszczania reklami nekrologówi ogłoszeńi urządzeń
stanowiących elementy infrastruktury komunalneji
3) umieszczania afiszyi reklami nekrologówi ogłoszeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonychi
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23n81n06 z dnia 13 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 4 pkt 2 i 3).
4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do
zabaw dzieci i uprawiania sportui
5) zakopywanie odpadów oraz padłych zwierząti
6) indywidualnego wywołenia i wysypywania odpadów stałychi
7) wylewania ścieków bytowych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymii
8) indywidualnego oprółniania zbiorników bezodpływowych ze ścieków bytowych przez właścicieli
nieruchomości.
9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych
do gromadzenia odpadówi nieczystości ciekłych
i wód opadowychi
10) mycia pojazdów na ulicachi chodnikachi w lasachi parkach i w pobliłu zbiorników wodnychi
11) zgarniania śniegui lodu i błota z chodnika na jezdniii
12) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegui lodui gruzui gorącego popiołui łułlai
szlamówi substancji toksycznychi łrącychi wybuchowychi przeterminowanych lekówi zułytych
olejówi resztek farbi rozpuszczalnikówi lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
z działalności gospodarczej.
§5
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady organicznei w szczególności roślinnei powinny być
kompostowane we własnym zakresie w celu ich
pónniejszego wykorzystania na własne potrzeby.
jompostowanie odpadów organicznych nie mołe
stanowić uciąłliwości dla osób trzecich ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.
2. Na terenie gminy dopuszcza sii spalanie pozostałości roślinnych i drobnych gałizi na terenie nieruchomościi poza urządzeniami i instalacjami do tego
przewidzianymi w taki sposóbi aby nie powodowa-
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ło to zagrołenia połarowego i uciąłliwości dla osób
trzecich.
3. Odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane
naleły gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości do czasu odbioru przez uprawnionego przedsiibiorci.
4. Surowce wtórnei wysegregowane z odpadów komunalnychi mieszkańcy i właściciele nieruchomości
mogą samodzielnie i na własny koszt dostarczać do
punktów skupu prowadzonych przez uprawnione
podmioty gospodarcze lub gromadzić je w pojemnikach w wyznaczonych punktach.
§6
1. Uprzątniicie błotai śniegui lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połołonych wzdłuł nieruchomościi z dróg publicznychi z przystanków komunikacyjnychi z cziści nieruchomości słułących
do ułytku publicznegoi przez podmioty do tego zobowiązanei powinno nastąpić niezwłoczniei po ich
zaśniełeniui oblodzeniu lub zanieczyszczeniu.
2. Do usuwania gołoledzi i oblodzenia z tych terenów
naleły uływać piasku.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani na biełąco usuwać nawisy śniegu z dachów oraz sople
lodu z okapówi rynien i innych cziści elewacji połołonych w rejonie chodnika wzdłuł nieruchomości.
4. Zajmowanie pasa drogowego (chodnikii poboczai
jezdniei rowy przydrołne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych wymaga zgody
zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata.
§7
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolone pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowychi po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju
i osadnik błota.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich
biełącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomościi pod warunkiemi łe nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciąłliwości
dla sąsiadów.
R O Z D Z I A Ł III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych
§8
1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposałenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemnościi uwzglidniającej ilość wytwarzanych odpadówi czistotliwość i sposób pozbywania sii ich oraz segregacja z zastrzełeniem
ust. 2.
2. Odpady komunalne naleły gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemnościi
uwzglidniającej nastipujące normy:

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
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1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańcai
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na kałdą nieruchomośći
2) dla szkół i przedszkoli – 3 l na kałde dziecko
i pracownikai
3) dla lokali handlowych – 20 l na kałde 10 m2
powierzchni całkowiteji jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na kałdy punkti
4) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjnei
5) dla zakładów rzemieślniczychi usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l na kałdych 10 pracowników.
W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3 i 4i
jełeli jest prowadzona działalność społywcza lub
gastronomicznai naleły dodatkowo na zewnątrz
poza lokalem ustawić kosze na odpady.
Zarządzający ogródkami działkowymi zobowiązani
są dostosować pojemność kontenerów uwzglidniając 20 l na kałdą działki w okresie sezonui tj. od
1 marca do 31 pandziernika kałdego rokui i 5 l poza tym okresem.
Na kałdym przystanku komunikacyjnym powinien
sii znajdować co najmniej jeden kosz na odpady.
Organizator wszelkiego rodzaju imprez plenerowych
zobowiązany jest najpónniej dzień wcześniej wyposałyć teren w niezbidną ilość urządzeń do składowania odpadów oraz usunąć odpady najpónniej
w nastipnym dniu po zakończeniu imprezy. Powinien zapewnić dostip do szaletów i ich utrzymanie
w nalełytym porządkui a po zakończonej imprezie
niezwłocznie uprzątnąć.
Organizator imprezy masoweji nie pónniej nił
14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masoweji
zwraca sii o wydanie opinii do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.
Do selektywnego gromadzenia odpadów naleły
stosować pojemniki o nastipujących ujednoliconych kolorach:
1) łółty z przeznaczeniem na tworzywa sztucznei
2) biały z przeznaczeniem na szkło białei
3) zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowei
4) niebieski z przeznaczeniem na opakowania z papieru i tektury.
Odpady wyselekcjonowane z odpadów komunalnych naleły gromadzić w osobnych workachi na
terenie nieruchomości i dostarczać je do punktów
selektywnej zbiórki odpadów.
§9

1. Wielkość zbiornika bezodpływowego winna być
dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej tereniei w taki sposób by oprółnianie zbiornika nie było konieczne cziściej nił raz
w tygodniu. W przypadku nieruchomościi do których dojazd jest utrudniony z powodu warunków
atmosferycznychi wielkość zbiorników bezodpływowych winna być takai by gromadziła nieczystości przez cały okres uniemołliwiający dojazd.
2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków
musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców
taki aby zapewnić skuteczne oczyszczenie wytwarzanych ścieków.
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§ 10
Zasady rozmieszczania i lokalizacja urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady naleły ustawić w miejscu wyodribnionymi dostipnym
dla pracowników uprawnionego przedsiibiorcy bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lubi gdy tej mołliwości nie mai naleły wystawić je na chodnik lub ulici w dniu ich odbiorui
zgodnie z harmonogramemi
2) pojemniki na odpady powinny być postawione na
terenie nieruchomości w miejscu widocznymi trwale oznaczonymi na wyrównaneji utwardzonej powierzchnii zabezpieczonej przed zbieraniem sii na
niej wody i błotai
3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umołliwiający dojazd do
nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego przedsiibiorcy w celu ich oprółnienia.
R O Z D Z I A Ł IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 11
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z uprawnionym przedsiibiorcą na odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomościi które nie są podłączone
do sieci kanalizacyjneji są zobowiązani do podpisania z uprawnionym przedsiibiorą umowy na oprółnianie zbiornika bezodpływowego lub oprółnianie
osadnika oczyszczalni przydomowej.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania
z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru
odpadów komunalnych lub oprółniania zbiorników
bezodpływowych.
4. Dowody uiszczenia opłat za odbiór odpadów
i oprółnianie zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać
przez okres 3 lat.
5. Gmina wydając zezwolenie dla przedsiibiorców na
odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zobowiązuje ich do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywniei w tym powstających w gospodarstwach
domowychi odpadów wielkogabarytowychi zułytego sprzitu elektrycznego i elektronicznego i odpadów budowlanych.
§ 12
1. Odbiór odpadów komunalnych odbywa sii według
czistotliwości ustalonej z uprawnionym przedsiibiorcąi dostosowanej do ilości powstającej w danej
nieruchomości odpadów komunalnychi nie rzadziej
jednak nił:
1) jeden raz na 2 tygodnie – tereny wiejskiei
2) jeden raz w tygodniu – tereny miejskie.
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2. Zbiorniki nieczystości ciekłych naleły oprółniać z
taką czistotliwościąi aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
§ 13
1. Sposoby pozbywania sii odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych:
1) odpady komunalne segregowane i niesegregowane są odbierane od właścicieli nieruchomości
zgodnie z harmonogramem ustalonym z uprawnionym przedsiibiorcąi uwzglidniając ustalenia
niniejszego regulaminui
2) odpady wielkogabarytowei zułyty sprzit elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane
(remontowe) odbierane są po zgłoszeniu uprawnionemu przedsiibiorcy. Mołna je wystawiać na
teren przyległy do nieruchomości za zgodą jej
właścicielai w sposób niezakłócający ruchu pieszego i drogowegoi nie wcześniej nił 24 godziny
przed uzgodnionym z odbierającym odpady terminem usuniicia. joszt usuniicia tych odpadów
ponoszą właściciele nieruchomościi
3) oprółnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa sii
na podstawie zlecenia właściciela nieruchomościi złołonego do uprawnionego przedsiibiorcyi
4) czistotliwość oprółniania osadników ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacjii
5) za odpady nagromadzone poza urządzeniami
przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych z winy właściciela nieruchomości bidą pobierane dodatkowe opłaty.
2. Zasady pozbywania sii odpadów oraz nieczystości
ciekłych z terenów przeznaczonych do ułytku publicznegoi m.in. drogii placei chodniki w ramach
letniego i zimowego utrzymania w czystościi tereny
zieleni miejskieji cmentarzei składowisko odpadówi
na których Gmina posiada podpisane odribne umowy na utrzymanie czystości i porządkui zasady
określone są w tych umowach.
ROZDZIAŁ V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14
1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzita domowei a w szczególności psyi naleły:
1) prowadzenie psa na uwiizii a psa rasy uznawanej za agresywną lub inne agresywne – w nałołonym kagańcui
2) systematyczne szczepienie przeciwko wścieklinnie psów w wieku powyłej trzech miesiicy
i okazywanie na łądanie władz sanitarnychi weterynaryjnychi policyjnych zaświadczeń o przeprowadzonym szczepieniui
3) uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnąi
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23n81n06 z dnia 13 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 14 ust. 1
pkt 2 i 3).
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4) skuteczny dozór nad zwierzitamii
5) niewprowadzanie zwierząt do obiektów ułyteczności publiczneji placów zabawi piaskownic
dla dzieci i kąpieliski
6) usuwaniei przez właścicielii zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzita domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do
ułytku publicznegoi a w szczególności na chodnikachi jezdniachi placachi parkingachi terenach
zielonych itp.
2. Pies mołe przebywać na terenie nieruchomości bez
uwiizi pod warunkiemi łe nieruchomość jest ogrodzona w sposób umołliwiający jej opuszczenie
i wykluczający niekontrolowany wstip osób trzecichi przy czym samą nieruchomość naleły oznakować tabliczką ze stosownym ostrzełeniem.
3. W przypadku zwierząt przebywających w miejscach
publicznych na terenie gminy bez opiekunów gmina
zorganizuje przymusowe wyłapanie i umieszczenie
ich w schronisku dla zwierząt.

2) Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast
informuje powiatowego lekarza weterynarii o kałdym przypadku padniicia bydłai owiec lub kóz.
3) Właściciel padłego zwierzicia domowego lub gospodarskiegoi po wyrałeniu pisemnej zgody słułby
weterynaryjneji zobowiązany jest do dostarczenia
tego zwierzicia do zakładu utylizacji lub zlecenia tej
usługi podmiotowi uprawnionemu.
4) Właściciel drobnego padłego zwierzicia domowego
(pojedynczej sztuki)i po wyrałeniu pisemnej zgody
słułby weterynaryjneji zakopuje je w obribie swojej
nieruchomościi z dala od nródeł poboru wody i cieków wodnych. Umieszczone w wykopanym dole
zwierzi naleły posypać wapnem i przykryć co najmniej 50 cm warstwą ziemi (licząc od powierzchni
terenu w głąb). Ewentualnie zabezpieczyć przed
wygrzebaniem zwłok przez inne zwierzita.
5) Zwierzita padłe na terenach ułytku publicznego
usuwane są przez uprawniony podmiot posiadający
umowi z Gminą w tym zakresie.

R O Z D Z I A Ł VI

R O Z D Z I A Ł VII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 15
Zwierzita gospodarskie na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej mołna utrzymywać pod warunkiem przestrzegania nastipujących zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady
i nieczystości bidą gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie bidą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz
wód powierzchniowych i podziemnychi
2) niepowodowania przez prowadzoną hodowli uciąłliwościi w szczególności zapachowych dla współułytkowników oraz ułytkowników nieruchomości
sąsiednichi
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznychi
4) zakazuje sii chowu zwierząt gospodarskichi ptactwai w tym gołibi;
a) na terenach zwartej zabudowyi w budynkach
wielorodzinnych i innych obiektachi powodującej
uciąłliwość dla innych osób z wyjątkiem gospodarstw rolnych dysponujących budynkami gospodarczymii
b) w strefach bezpośredniej ochrony sanitarneji
ujić wody wykorzystywanej do celów komunalnych oraz na terenach pracowniczych ogrodów
działkowych i przydomowych.
c) zakaz hodowli gołibi nie dotyczy hodowców
zrzeszonych czynnychi których stada pozostają
pod opieką weterynaryjną oraz są ulokowane
w wydzielonych i szczelnych pomieszczeniach.
§ 16
Zasady postipowania ze zwierzitami chorymi lub padłymi.
1) Zasady postipowania w przypadku podejrzenia
wystąpienia choroby zakannej zwierząt regulują odribne przepisy.

§ 17
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzaniai w miari potrzebi deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzających zagrołenie sanitarne burmistrz w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym ustala przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji.
3. Termin i obszar obowiązkowej deratyzacji podaje
sii do publicznej wiadomości poprzez plakatowanie
na tablicy ogłoszeń w Urzidzie Miejskim oraz w sołectwach.
4. joszty przeprowadzenia deratyzacji obciąłają właścicieli nieruchomości.
R O Z D Z I A Ł VIII
Postanowienia końcowe
§ 18.
1. jto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminiei podlega karze grzywny.
2. Postipowanie w sprawachi o których mowa
w ust. 1i toczy sii według ustawy z dnia 20 maja
1971 r. – jodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r.
Nr 12i poz. 114 ze zm.).
§ 19
Tracą moc:
– Uchwała nr XXVIn144n97 Rady Miejskiej z dnia
6 czerwca 1997 r. w sprawie utrzymania porządku
i czystości na terenie miasta i gminy Złoty Stok
oraz uchwały wprowadzające zmiany:
– Uchwała nr XXVIIn150n97 Rady Miejskiej z dnia
18 lipca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVIn144n97 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca
1997 r. dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Złoty Stoki
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– Uchwała nr VIIIn39n99 Rady Miejskiej z dnia18 lipca
1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIn144n
n97 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r.
dot. utrzymania porządku i czystości na terenie
miasta i gminy Złoty Stoki
– Uchwała nr XXIn154n2000 Rady Miejskiej z dnia
12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVIn144n97 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia
1999 r. dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Złoty Stoki
– Uchwała nr XXXIIn228n2002 Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIn144n97 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. dot. utrzymania porządku i czystości
na terenie miasta i gminy Złoty Stok (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego Nr 33i póz. 829).
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§ 20

Wykonanie uchwały powierza sii Burmistrzowi Złotego Stoku.
§ 21
Uchwała wchodzi w łycie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY TICHANOWICZ

3343
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 19 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania
innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142i
poz. 1591i ze zm.)i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1592i
ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249i poz. 2104i ze zm.) uchwala siii
co nastipuje:
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzaniai
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
wierzytelności przypadających Miastu Jelenia Góra lub
jego jednostkom organizacyjnymi z tytułu nalełności
pieniiłnychi do których nie stosuje sii przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr.8i poz.60i ze zm.)i
zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznychi osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawneji
zwanych dalej „dłułnikami”.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) decyzji – rozumie sii przez to wyrałone na piśmie
oświadczenie woli organu uprawnionego w sprawie umorzenia nalełności pieniiłnej lub odroczenia terminu zapłaty całości bądn cziści wierzytelności albo rozłołenia jej na raty;
2) wierzytelności – oznacza to nalełność główną
lub odsetki za zwłoki albo kary umownei przy
czym kwoty wierzytelności tego samego dłułnika
wynikające z rółnych tytułów nie ulegają kumulacjii

3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiibiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłułnika stan faktycznyi z którego wynikai łe średniomiesiiczny łączny dochódi za rok poprzedzający złołenie kompletnego wnioskui nie przekracza 200n zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64i poz. 593 ze
zm.)i
b) w odniesieniu do przedsiibiorców niewymienionych w lit. ai osób prawnych oraz innych
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – udokumentowany przez
dłułnika stan faktycznyi z którego wynikai łe
wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej
działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złołenie kompletnego wnioskui
4) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek
zawierający wszystkie dokumenty niezbidne
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do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygniicia sprawyi osoba fizyczna składa
„Oświadczenie o stanie majątkowym”i wg
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwałyi
5) uldze – oznacza to umorzeniei rozłołenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie obniłonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłołenia na ratyi
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 2
pkt 1 i 5).
6) stracie bilansowej – oznacza to samodzielną
kategorii ekonomiczną wynikającą z rachunku
zysków i strati nadwyłki kosztów rachunkowych nad osiągniitymi przychodami stanowiącymi przychód w rozumieniu ustawy o rachunkowościi
7) stracie podatkowej – oznacza to nadwyłki
poniesionych w danym okresie kosztów uzyskania przychodu nad przychodami w rozumieniu przepisów podatkowychi
8) kosztach postipowania – oznacza to opłaty
sądowei pocztowei koszty czynności przygotowawczychi ogłoszeń oraz inne niezbidne
koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelnościi
9) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty
egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych
komornika poniesionych w toku egzekucjii
w zakresie niezbidnym do celowego przeprowadzenia egzekucjii określonych ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji nDz. U. z 1997 r. Nr 133i poz. 882
ze zm.n oraz koszty zastipstwa prawnego
w postipowaniu egzekucyjnymi
10) dochodzie – oznacza to w odniesieniu do osób
fizycznych – przychód pomniejszony o obciąłenia podatkiem dochodowymi składki na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz obciąłenia alimentacyjne świadczone na rzecz innych osób.
§3
1. Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnione są nastipujące organy:
1) Prezydent Miasta Jeleniej Góry – bez wzglidu
na wysokość kwoty wierzytelności stanowiących dochody budłetu miasta;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra – jełeli wartość wierzytelności od
jednego dłułnika nie przekracza 50n przeciitnego miesiicznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjicie decyzji o udzieleniu ulgii
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzidu
Statystycznego w Dzienniku Urzidowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.
2. Decyzje organówi o których mowa w ust. 1i nie
podlegają zaskarłeniu.
3. Przed podjiciem decyzji właściwy organ jest zobowiązany do uzyskania opinii prawnej oraz kontrasygnaty głównego ksiigowegoi a w przypadku okre-

Poz. 3343

ślonym w ust. 1 pkt 1 kontrasygnaty Skarbnika
Miasta.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 3 ust. 2 i 3)
§4
1. Wierzytelność mołe zostać umorzona w całości lub
w cziścii jełeli ustalone w toku postipowania wyjaśniającego okoliczności wykałąi łe:
1) wierzytelność nie została zaspokojona w toku
zakończonego postipowania likwidacyjnego lub
upadłościowegoi lub sąd odrzucił wniosek
o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów
postipowania upadłościowego;
2) nie mołna ustalić dłułnikai dłułnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru osób
prawnych nie pozostawiając ładnego majątku
lub w przypadku osób fizycznych pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie
odribnych przepisów i nie mołna ustalić jego
nastipców prawnych;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczeniei łe w postipowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska sii kwoty
wyłszej od kosztów postipowania;
4) wszczicie egzekucji okazało sii niemołliwe albo
byłoby bezcelowe wobec stwierdzeniai łe kwota
uzyskana z egzekucji nie pokrywałaby kosztów
egzekucyjnych;
5) egzekucja okazała sii bezskuteczna;
6) nalełności pieniiłne uległy przedawnieniui
7) nalełności pieniiłne okazały sii nienalełne;
8) mimo
braku
okoliczności
wymienionych
w pkt 1–7 przeprowadzone postipowanie wyjaśniające wykałei łe za umorzeniem przemawiają
szczególne wzglidy gospodarcze i społecznei
albo jest ono uzasadnione wałnym interesem
dłułnikai w szczególności jełeli ściągniicie wierzytelności zagrała jego egzystencji wobec wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej
spowodowanej miidzy innymi:
– bezrobociemi
– niepełnosprawnościąi
– długotrwałą chorobąi
– sieroctwemi
– alkoholizmemi narkomaniąi gdy w rodzinie są
małoletnie dziecii
– kliską ływiołową i ekologiczną.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 4
pkt 8 we fragmencie: „za umorzeniem przemawiają
szczególne wzglidy gospodarcze i społecznei albo
jest”).
2. Umorzenie wierzytelności w odniesieniu do przedsiibiorców prowadzących zakład pracy chronionej
mołe mieć miejsce w sytuacjii gdy w złołonym
wniosku przedsiibiorca udokumentujei łe zapłata
wierzytelności spowodowałaby konieczność trwałego zmniejszenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub łe wystąpiła strata bilansowa i podatkowa
wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji
podatkowej za rok poprzedzający złołenie kompletnego wniosku.
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3. W przypadkach uzasadnionych wałnymi wzglidami
społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie ułyteczną mołna
umorzyć wierzytelność w całości lub cziścii jełeli:
1) w wyniku przeprowadzonego postipowania wyjaśniającego wykałąi ił uregulowane zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutoweji
2) niemołność świadczenia jest wynikiem czynników od nich niezalełnych.
4. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1i 3i 4i 5i 6i 7 i 8 oraz ust. 2 i 3
mołe nastąpić na wniosek dłułnikai a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1i 2i 3i 4i 5i 6 i 7
równieł z urzidu.
5. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu wierzytelności
musi być poprzedzona postipowaniem wyjaśniającymi które wykałe przynajmniej jedną z przesłanek
umorzenia wymienionych w ust. 1i 2 lub 3.
6. Jełeli umorzenie dotyczy cziści wierzytelnościi w
decyzji (porozumieniu) oznacza sii termin zapłaty
pozostałej cziści wierzytelności. Decyzja lub porozumienie o umorzeniu wierzytelności powinna zawierać postanowieniei łe w razie niedotrzymania
terminu spłaty pozostałej cziści wierzytelności nastipuje wygaśniicie decyzji (porozumienia).
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 4 ust. 3 we fragmencie: „W przypadkach uzasadnionych wałnymi
wzglidami społecznymi”i ust. 5 we fragmencie: „Decyzja” i ust. 6).
7. Umorzenie wierzytelnościi w przypadku gdy obok
dłułnika są zobowiązane inne osobyi mołe nastąpić
tytko wtedyi gdy warunki umorzenia wymienione
w ust. 1i 2 lub 3 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
§5
1. W przypadkach uzasadnionych wzglidami społecznymi lub gospodarczymi oraz wałnym interesem
dłułnika organy określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2
niniejszej uchwały – na wniosek dłułnika mogą odroczyć termin zapłaty całości lub cziści wierzytelności oraz rozłołyć ją na ratyi biorąc pod uwagi
mołliwości płatnicze dłułnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej w granicach kwot
określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Od wierzytelnościi których termin zapłaty odroczono lub których spłati rozłołono na ratyi pobiera sii
50n odsetek ustawowych obowiązujących w dniu
złołenia wniosku o ulgi – naliczaną za okres odroczenia.
3. Odseteki o których mowa w ust. 2i nie nalicza siii
gdy przyczyną wydania decyzjii o której mowa w
ust. 1 była kliska ływiołowa lub wypadek losowy.
4. Nie pobiera sii odsetek ustawowych za zwłokii za
okres od dnia złołenia wniosku do ustalonego w
decyzji terminu płatności.
5. Odsetkii które powstały do dnia złołenia wniosku o
ulgii rozkładane są na taką samą ilość rati jak nalełność głównai nie podlegają oprocentowaniu
i płatne są w tych samych terminach.
6. Decyzja (porozumienie) powinna zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzy-
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telności wraz z odsetkami ustawowymii jełeli dłułnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości
wierzytelnościi której termin płatności odroczono
albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 5 ust. 1 we fragmencie: „wzglidami społecznymi lub gospodarczymi
oraz”i ust. 2i ust. 3i ust. 4i ust. 6 we fragmencie:
„Decyzja”).
§6
1. Umorzenie wierzytelnościi a takłe udzielenie ulg w
ich spłacaniui o których mowa w § 4 i 5i nastipuje
w odniesieniu:
1) do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej;
2) do wierzytelności wynikających ze stosunków
cywilnoprawnych w drodze porozumienia.
2. W sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1i 2i 3i
4i 5i 6i 7 umorzenie wierzytelności o charakterze
administracyjnymi jak i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych mołe nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia wolii
składanego w celu dokonania odpisu w ksiigach
rachunkowych.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 6 ust. 2).
§7
Udzielanie ulg w formie umarzaniai odraczania i rozkładania na raty na wniosek podmiotu prowadzącego
działalność gospodarcząi bez wzglidu na formi organizacyjno-prawną nastipuje zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postipowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123i poz. 1291).
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n495n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 7).
§8
Traci moc uchwała nr 208nXVIn99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu nalełności pieniiłnychi do których nie stosuje sii przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowai udzielania innych ulg
w spłacaniu tych nalełności oraz wskazania organów
do tego uprawnionych.
§9
Wykonanie uchwały powierza sii Prezydentowi Miasta
Jeleniej Góry.
§ 10
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSjIEJ
JERZY PLESKOT
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 19 września
2006 r. (poz. 3343)
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3344
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 108, AM. 15 w Sycowie
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 142i poz. 1591
z pónniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003 r.i poz. 717 z pónn. zmianami) oraz uchwały nr XLn229n05 Rady
Miejskiej w Sycowie z dnia 27 pandziernika 2005 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoi
a takłe po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sycówi uchwala siii co nastipuje:
Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu
§1
1. Uchwala sii miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 108i AM. 15 w Sycowiei zwany dalej „planem”i w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:500i stanowiącym
załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
2. Cziść tekstowa planu stanowi treść niniejszej
uchwały.
3. Załącznik nr 1 stanowi integralną cziść niniejszej
uchwały.
4. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu w skali 1:500i stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
2) Rozstrzygniicie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu – załącznik nr
2.
3) Rozstrzygniicie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczneji które nalełą do zadań własnych gminy
oraz nródeł ich finansowania – załącznik nr 3.
5. Plan określa:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o rółnym przeznaczeniu lub rółnych
zasadach zagospodarowania.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3) Zasady ochrony środowiskai przyrody i krajobrazu kulturowego.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
6) Parametry i wskanniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenui w tym linie zabudowyi gabaryty obiektów i wskanniki intensywności zabudowy.
7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochroniei ustalonych na podstawie odribnych przepisówi
w tym terenów górniczychi a takłe narałonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrołonych osuwaniem sii mas ziemnych.

8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objitych planem miejscowym.
9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ułytkowaniui
w tym zakaz zabudowy.
10) Zasady modernizacjii rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowaniai urządzania i ułytkowania terenów.
12) Stawki procentowei na podstawie których
ustala sii opłatii o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
§2
Ilekroć w planie uływa sii określeń takich jak:
1) „Dach symetryczny” – naleły przez to rozumieć
dach o jednakowym kącie nachylenia oraz symetrii układu połaci.
2) „Funkcja terenu” – naleły przez to rozumieć sposób ułytkowania terenu.
3) „Funkcja podstawowa terenu” – naleły przez to
rozumieć podstawowy sposób ułytkowania terenu.
4) „Funkcja uzupełniająca” – naleły przez to rozumieć funkcji towarzyszącą funkcji podstawoweji
która nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu.
5) „Gabaryt obiektu” – naleły przez to rozumieć zasadnicze wymiary obiektu budowlanegoi określające jego wysokość i wymiary ścian zewnitrznych.
6) „Linia rozgraniczająca” – naleły przez to rozumieć
obowiązującą linią rozgraniczającą tereny o rółnym przeznaczeniu i rółnych zasadach zagospodarowaniai której przebieg określony na rysunku
planu ma charakter wiąłący.
7) „Nieprzekraczalna linia zabudowy” – naleły przez
to rozumieć liniii której nie mołe przekroczyć
ładna z cziści budowanego obiektu.
8) „Przeznaczenie terenu” – naleły przez to rozumieć określoną dla danego terenu jego funkcji
podstawową.
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9) „Teren” – naleły przez to rozumieć wydzielony
liniami rozgraniczającymi obszar o określonej w
planie funkcji podstawoweji oznaczony odpowiednim symbolem ułytkowania.
10) „Tymczasowe zagospodarowanie” – naleły przez
to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania
z terenu do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu określoną zapisami
planu.
11) „Uciąłliwości” – naleły przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki łycia
mieszkańcówi stan środowiska przyrodniczegoi
w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza wód
i glebyi hałasi wibracjei promieniowanie niejonizujące i in.
12) „Udział powierzchni biologicznie czynnej”– naleły
przez to rozumieć wyrałony procentowo w proporcji do powierzchni terenu udział rodzimego
gruntu pokrytego roślinnością oraz wody powierzchniowei a takłe połowi sumy powierzchni
tarasów i stropodachówi urządzonych jako stałe
trawniki lub kwietniki.
13) „Wskanniku zabudowy” – naleły przez to rozumieć wskannik wyrałający stosunek powierzchni
zabudowy budynku do powierzchni odpowiadających im działek lub terenów.
14) „Wymagany układ kalenicy” – naleły przez to
rozumieć ustalony przebieg najdłułszego odcinka
kalenicy dachu dwuspadowego od strony linii zabudowyi ulicy lub ciągu pieszego.
15) „Zabudowa” – naleły przez to rozumieć budynki
lub zespoły budynków wraz z dojazdamii parkingami i innymi urządzeniami związanymi z ich obsługą.
16) „Terenie zabudowy usługowej” – naleły przez to
rozumieć teren zagospodarowany pod funkcji
związaną z działalnością gospodarcząi obejmującą: handel detaliczny i drobny hurti administracji
i obsługi działalności gospodarczej (biurai bankii
pośrednictwo finansowe i prawnei wynajem nieruchomości)i centra wystawienniczei organizacje
polityczne i społecznei rzemiosło i drobną wytwórczośći hotelarstwo i turystykii edukacji
i oświati.
Rozdział 2

4.

5.
6.

7.
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planu nie są ustaleniami obowiązującymi i stanowią
jedynie informacji.
Oznaczenia na rysunku planu drogi zbiorczej jD-Z
i drogi dojazdowej jD-Di połołonych poza obszarem opracowania planu nie są ustaleniami obowiązującym i stanowią jedynie informacji.
Określona w planie funkcja terenu wskazuje podstawowyi ustalony w planie sposób ich ułytkowania.
Dopuszcza sii wprowadzania funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dla właściciela terenui jako funkcji towarzyszącej dla obsługi funkcji
podstawowej.
Tereny o rółnych funkcjach i rółnych zasadach
zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie
rozgraniczające obowiązkowe.
Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§4
Przyjmuje sii nastipujące ustalenia dla zabudowy
usługoweji oznaczonej w planie symbolem U:
1) Nowa zabudowa usługowa bidzie realizowana
w formie dobudowy do istniejącego budynkui połołonego przy ul. Mickiewicza 6 lub jako zabudowa
wolno stojąca.
2) Dobudowa mołe być realizowana w formie łączników pomiidzy obiektem projektowanymi a istniejącym ww. obiektemi bidącym w ewidencji zabytków.
3) W przypadku realizacji obiektu w formie dobudowy
do budynku figurującego w ewidencji zabytków
dopuszcza sii mołliwość wyburzenia cziści jednokondygnacyjnej tego budynku.
4) Pozostałe obiektyi zlokalizowane na terenie działkii
poza budynkiem ujitym w ewidencji zabytków do
wyburzenia.
5) Zabudowa bidzie realizowana przy uwzglidnianiu
wskazanego na rysunku planu przebiegu obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy.
6) Dopuszcza sii wprowadzenie budynków gospodarczychi w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniui zgodnie z ustaleniami § 6.
Rozdział 4

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§3

§5

1. Wyznacza sii tereny o nastipującym przeznaczeniu
podstawowym:
1) U – tereny zabudowy usługowej.
2. Wydziela sii sieci infrastruktury techniczneji o
funkcjach oznaczonych na rysunku planu nastipującymi symbolami:
1) W – sieć wodociągowa.
2) js – sieć kanalizacji sanitarnej.
3) jd – sieć kanalizacji deszczowej.
4) G – sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia.
5) E – sieć energetyczna.
3. Oznaczenia na rysunku planu sieci infrastruktury
techniczneji połołone poza obszarem opracowania

Przyjmuje sii nastipujące ustalenia dla zabudowy
usługoweji oznaczonej w planie symbolem U:
1) Nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni
biologicznie czynnej terenów 25n powierzchni
działki budowlanej.
2) Nakaz wprowadzenia elementów zieleni wysokiej.
3) Preferowanie wprowadzania jako paliw gazu i oleju
opałowego oraz innych ekologicznych nośników
energii i paliwi dla wyeliminowania “niskiej” emisji
zanieczyszczeń powietrza.
4) Zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w
obiektach niezadaszonych materiałów powodujących pylenie.
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5) Odpady komunalne gromadzone w zamykanych
kubłachi okresowo wywołonych przez Zakład Gospodarki jomunalnej w Sycowie zgodnie z zawartą
umową. W ramach prowadzonej działalności usługowej nie przewiduje sii wytwarzania i gromadzenia odpadów niebezpiecznych dla środowiska
i zdrowia ludzi.
6) Prowadzona działalność usługowa nie mołe powodować uciąłliwości dla środowiska i zdrowia ludnościi a jej ewentualne oddziaływanie nie mołe wykraczać poza granici działkii do której inwestor posiada tytuł prawny.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
§6
Dla obszaru objitego planem wyznacza sii strefi B
ochrony konserwatorskiej. W strefie tej ustala sii nastipujące wymogi ochrony:
1) Na terenie strefy obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne w odniesieniu do historycznego zagospodarowania terenu.
2) Budynek dawnej gazownii połołony przy ul. Mickiewicza 6i objity wojewódzką i gminną ewidencją zabytkówi poddać restauracji z dostosowaniem projektowanej funkcji do wartości obiektui
zachować historyczną bryłii kształt i geometrii
dachui materiał budowlany oraz historyczną kolorystyki elewacjii utrzymaći a w zniszczonych
fragmentach odtworzyć historyczny detal architektonicznyi zachować kształti rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku (ewentualne zmiany w tym
zakresie dostosować do charakteru budynku)i
utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarki okien
i drzwii elementy napowierzchniowe instalacji
technicznych projektować i montować z zachowaniem wartości zabytkowych obiektui ustala sii
ochroni widoku zabytku z ul. Mickiewicza.
3) Elementy zagospodarowania terenu projektować
przy uwzglidnieniu wartości zabytkowych terenu
i otoczenia oraz zgodnie z charakterem miejsca jego
lokalizacji w układzie funkcjonalno-przestrzennym
miasta w bliskim sąsiedztwie centrum.
4) Nowa zabudowa winna być zharmonizowana z
historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną otoczenia w zakresie lokalizacjii rozplanowaniai skalii układu kalenicy dachui bryłyi kształtu dachui w tym dyspozycji i artykulacji elewacji
(form architektonicznychi detalui podziałów otworów okiennych i drzwiowychi materiału budowlanegoi ze szczególnym uwzglidnieniem cech ww.
zabytkowego budynku). Nowa zabudowa nie mołe dominować nad historycznym otoczeniemi
opracowanie architektoniczne nowego obiektu nie
mołe być wobec niego konkurencyjne.
5) Zakazuje sii stosowania tworzyw sztucznych jako
materiały okładzinowe.
6) jolorystyka obiektów winna uwzglidniać walory
estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne wystipujące w zabudowie historycznej
Sycowa.

Poz. 3344

7) Rodzaj i kompozycji nawierzchni nawiązać do historycznychi lokalnych rozwiązań w tym zakresie.
8) Umieszczanie reklam lub innych tablic informacyjnychi niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcyi jest zabronione.
9) Linie telekomunikacyjne i energetyczne prowadzić
jako kablowe.
10) Elementy dysharmonijne (istniejący barak i wiata)
winny być usuniite.
11) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowi
(a dla robót niewymagających pozwolenia na budowi – przed realizacją inwestycjii tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptacji przyjicia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) naleły uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego jonserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie
zabytkowym w trybie prac konserwatorskichi które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających
ratowniczych badań archeologiczno-architektonicznych metodą wykopaliskową. Dla nowego zainwestowania obowiązuje ograniczenie związane z
koniecznością zachowania odkrytychi wartościowych reliktów dawnej zabudowy; naleły je wyeksponować i konserwować zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez WjZ.
12) Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na
budowi winny być uzgadniane z Wojewódzkim
jonserwatorem Zabytków.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§7
Nie wprowadza sii ustaleń ze wzglidu na brak wystipowania przedmiotu tych ustaleń
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§8
Przyjmuje sii nastipujące ustalenia zabudowy usługowej oznaczonej w planie symbolem U:
1) Linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu
jako linia obowiązująca i nieprzekraczalna zgodnie
z § 12 pkt 2.
2) Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki: 0i60.
3) Maksymalna wysokość kalenicy: nie mołe przewyłszać wysokości kalenicy historycznego budynku dawnej gazowni.
4) Maksymalna odległość okapu od ściany: 1i0 m.
5) Dachy spadzistei symetryczne w formie dwuspadowej lub wielospadowej o nachyleniu połaci w zakresie od 150 do 300. Dopuszcza sii inną formi dachu nawiązującą do charakteru dachów obiektów
historycznych przy ul. Mickiewicza.
6) Projektowane budynki (zasadnicza bryła nowo projektowanych budynków) naleły usytuować szczytem do ul. Mickiewicza.
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Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych
§9
Nie wprowadza sii ustaleń innychi nił podano w § 6.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 10
Nie wprowadza sii ustaleń ze wzglidu na brak wystipowania przedmiotu tych ustaleń.
R o z d z i a ł 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 11
Przyjmuje sii nastipujące ustalenia dla terenów zabudowy usługoweji oznaczonej na rysunku planu symbolem U:
1) Zakaz wznoszenia pełnych i ałurowych ogrodzeń
posesji z prefabrykowanych elementów betonowych.
2) Dopuszczenie stosowania elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji.
R o z d z i a ł 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12
1. Obsługa projektowanych terenów zabudowy usługowej poprzez jeden wjazd na posesji z drogi dojazdowej jD-D (ul. Waryńskiego)i zgodnie z oznaczeniem wjazdu na rysunku planu i na warunkach
określonych przez administratora drogi.
2. Minimalna odległość linii zabudowy dla projektowanej zabudowy usługoweji zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planui powinna wynosić:
1) 7i0 i 9i0 m od granicy działki (od ul. Mickiewicza).
2) 5i0 m od granicy działki (od ul. Waryńskiego).
3) 1i5 m od strony południowo-wschodniej granicy
działki.
4) 4i0 m od strony zachodniej granicy działki.
3. W granicy działki budowlanej naleły zabezpieczyć
odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych
liczbi miejsc postojowych.
§ 13
1. Zaopatrzenie w wodi z wodociągu miejskiegoi
według warunków przyłączenia do sieci wodociągowej wydanymi przez administratora sieci.
2. Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji miejskieji
zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora sieci.
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3. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej. Dopuszcza sii odprowadzenie wód
deszczowych na teren własny nieutwardzony.
4. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nródeł
ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. W przypadku pojawienia sii zgłoszenia zapotrzebowania
na gaz ustala sii przyłączenie do rozdzielczej sieci
gazoweji na warunkach uzgodnionych z zarządcą.
5. Zaopatrzenie w gaz ziemny grupy EnGZ-50 jest
mołliwe z sieci gazociągów średniego i niskiego
ciśnienia. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci
gazowej odbywać sii bidzie na zasadach zawartych w obowiązującym Prawie Energetycznym
(Dz. U. 03.153.1504 z pón. zmianami)i po kałdorazowym uzgodnieniu z dostawcą gazu i bidzie
zalełało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowi sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.
6. W przypadku pojawienia sii zapotrzebowania na
gaz z sieci gazowej wysokiego ciśnienia przez potencjalnego klientai warunki odbioru gazu bidą
uzgodnione pomiidzy stronami i bidą zalełały od
szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowi sieci przesyłowej oraz dostawy gazu. Techniczne warunki
rozwoju systemu przesyłowego określone bidą
przez Operatora Gazociągów Przesyłowych “Gaz
– System” sp. z o.o. w zalełności od zgłoszeń
zapotrzebowania na gaz potencjalnych klientów
i ich dostawców gazu.
7. Zaopatrzenie w energii elektryczną – z istniejącej
sieci elektroenergetyczneji zgodnie z technicznymi
warunkami przyłączenia do sieci energetycznej
wydanymi przez Rejonowy Zakład Dystrybucji
w jipnie. W przypadku wystąpienia zwiikszonego zapotrzebowania w zakresie zasilania w energii elektrycznąi a zasilanie z istniejącej sieci nie
bidzie mołliwei dopuszcza sii budowi stacji
transformatorowych i sieci zasilających średniego
napiicia oraz niskiego napiicia odpowiednio do
zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami
wydanymi przez przedsiibiorstwo energetyczne.
Określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości
stacji transformatorowych bidzie mołliwe po
określeniu zaopatrzenia na moc. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na
terenie objitym niniejszym planemi przedsiibiorstwo energetyczne wskałe miejsca pod ich budowi. Jełeli przedsiibiorstwo energetyczne nie
bidzie mogło pozyskać wskazanego gruntu dla
potrzeb budowy stacji transformatowowychi nowe miejsce wskałe Urząd Miasta i Gminy Syców.
Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych
nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.
8. Dopuszcza sii przebudowi sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym.
Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi joncern Energetyczny ENERGIA
S.A. Oddział w jaliszu. joszty związane z przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizje.
9. Rrodki łączności – przyłącze z sieci wg technicznych warunków przyłączeniai uzgodnionych przez
Zakład Telekomunikacji.
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10. Wszelkie zmiany w układzie sieci infrastruktury
technicznej (w tym przełołenie lub budowa uzupełniającego układu sieci) jest mołliwa w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
11. Gospodarowanie odpadami – odpady komunalne
do zamykanych kubłówi okresowo wywołonych
przez Zakład Gospodarki jomunalnej w Sycowie
zgodnie z zawartą umową.

ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80
z 2003 r. poz. 717 z pónn. zmianami).

R o z d z i a ł 12

Wykonanie uchwały powierza sii Burmistrzowi Miasta
i Gminy Syców.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 14
Dopuszcza sii utrzymanie istniejącego sposobu ułytkowania lub mołliwość czasowego wykorzystania
terenu na inne funkcje nił wskazane w planiei pod
warunkiem niepowodowania zanieczyszczeń środowiska oraz niestwarzania utrudnień w funkcjonowaniu
i zagospodarowaniu terenów i obiektów sąsiadujących.

R o z d z i a ł 14
Przepisy końcowe
§ 16

§ 17
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

R o z d z i a ł 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r.
§ 15
Plan ustala stawki procentową o wysokości 10ni
słułącą naliczaniu opłatyi o której mowa w art. 36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSjIEJ
KAZIMIERZ CICHOŃ
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Załącznik graficzny nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
28 września 2006 r. (poz. 3344)
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Załącznik nr 2 uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 28 września 2006 r.
(poz. 3344)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.i poz. 717 z pónn. zm.) Rada Miejska w Sycowie rozstrzygai co nastipuje:
W związku z brakiem zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoi wyłołonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na
środowiskoi nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3 uchwały Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 28 września 2006 r.
(poz. 3344)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.i poz. 717 z pónn. zmianami) Rada Miejska w Sycowie
nie rozstrzyga o sposobie finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nalełących do zadań własnych gminyi a takłe finansowanie wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu publicznego ze wzglidu na brak przedmiotu ustaleń.

3345
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmini rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159i poz. 1547 z pónniejszymi zmianami) na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Syców uchwala siii co nastipuje:
§1

§3

Tworzy sii odribny obwód głosowania nr 10 w Powiatowym Zespole Szpitali – Szpital w Sycowie z
siedzibą przy ul. Oleśnickiej 25 do przeprowadzenia
wyborów do rad gmin radi powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtówi burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała wchodzi w łycie z dniem podjicia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjity.

§2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykonanie uchwały powierza sii Burmistrzowi Miasta
i Gminy Syców.

KAZIMIERZ CICHOŃ
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3346
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie w nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Sycowie
Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249i poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska
w Sycowie uchwala
STATUT
URZRDU MIASTA I GMINY W SYCOWIE
§1

§4

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie zwany dalej Urzidem jest gminną jednostką organizacyjną miasta i
gminy Sycówi działającą w formie jednostki budłetowej.

Przedmiot działalnościi strukturi organizacyjnąi zasady
działania komórek organizacyjnych i podział czynności
określa Regulamin Organizacyjny Urzidu Miasta i Gminy w Sycowie.

§2

§5

1. Siedzibą Urzidu Miasta i Gminy jest budynek przy
ul. Mickiewicza 1 w Sycowie.
2. jierownikiem Urzidu Miasta i Gminy w Sycowie
jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Syców reprezentuje
Urząd na zewnątrz.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Syców wykonuje zadania
przy pomocy Urzidu.

Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionychi
w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§3

Uchwała wchodzi w łycie po upływie czternastu dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego.

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 ze
zmianami)
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249i poz. 2104 ze zmianami).

§6
Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady
Miejskiej.
§7

PRZEWODNICZĄCY RADY
KAZIMIERZ CICHOŃ

3347
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1i art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142i poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23i poz. 220i Nr 62i poz. 558i
Nr 113i poz. 984i Nr 214i poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80i poz. 717i
Nr 162i poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102i poz. 1055i Nr 116i
poz. 1203i Nr 167i poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172i poz. 1441i
Nr 175i poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17i poz. 128) Rada Miejska w Rcinawie uchwalai co nastipuje:
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§1
W załączniku do uchwały nr VIIn65n2003 Rady Miejskiej w Rcinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Rcinawa zmienionej uchwałą nr XIn82n2003 Rady Miejskiej w Rcinawie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany
Statutu Miasta i Gminy Rcinawa oraz uchwałą
nr XXVIn170n2004 Rady Miejskiej w Rcinawie z dnia
28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta
i Gminy Rcinawa § 38 i 39 otrzymują nastipujące
brzmienie:
1. „§ 38. W kałdym roku mołna przyznać jedną Nagrodi Miasta i Gminy Rcinawa”.
2. „§ 39. Laureat Nagrody Miasta i Gminy Rcinawa
otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie Nagrodyi nagrodi pieniiłna w kwocie 1.000 zł oraz
pamiątkowa odznaki z herbem Miasta i Gminy Rcinawa i z umieszczonym napisem: Nagroda Miasta
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i Gminy Rcinawa” oraz wpisywany jest do jsiigi
Nagrodzonych Miasta i Gminy Rcinawa”.
(Rozstrzygniiciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19n489n06 z dnia 19 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 1 ust. 2 we fragmencie: „nagrodi pieniiłną w kwocie 1.000 zł”).
§2
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ SITARSKI

3348
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta
Wałbrzycha dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Wałbrzycha,
Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborów
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmini rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159i poz.1547 z pónn. zm.)i na wniosek Prezydenta Miasta
Wałbrzychai Rada Miejska Wałbrzycha uchwalai co nastipuje:
§1
Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej
Wałbrzychai Rady Powiatu i Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta
Numer

Wałbrzycha w kadencji 2006–2010i tworzy sii na
terenie miasta Wałbrzycha nastipujące odribne obwody głosowania:

Granice obwodu

67

Dom Pomocy Społecznej

68

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Połołniczy

69

Specjalistyczny Szpital Zespolony
im. Stefana Batorego

70

Specjalistyczny Szpital
im. Alfreda Sokołowskiego

71

Areszt Rledczy

Siedziba
Dom Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 17
tel. 074 842 32 26
Specjalistyczny Szpital
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§2

Poz. 3348i 3349 i 3350
§4

Wykonanie uchwały powierza sii Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.

Uchwała wchodzi w łycie z dniem podjicia.

§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzidu Miejskiego w Wałbrzychu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSjIEJ
ALICJA ROSIAK

3349
UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia
29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy postanawiai co nastipuje:
§1

§2

W załączniku do uchwały nr VIIn45n2003 Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicyi zmienionej
uchwałami nr XXXVn275n05 z dnia 20 listopada
2005 r. i nr XLn308n2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.i
w § 75 ust. 1 dodaje sii pkt 12 w nastipującym
brzmieniu:
„12n – Park Wodny „ATOL” Sp. z o.o. – osoba prawna”.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
RYSZARD ZELINKA

3350
UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i
poz. 1591 ze zm.) i art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249i poz. 2104 ze zm.)i Rada
Miasta Oleśnicy uchwalai co nastipuje:
§1
Określa sii tryb postipowania o udzielenie dotacji
z budłetu Miasta Oleśnicy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałają-

cych w celu osiągniicia zyskui na cele publiczne związane z realizacją zadań Miastai innych nił określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
połytku publicznego i o wolontariacie oraz sposób jej
rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.
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§2
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągniicia zysku mogą
otrzymywać z budłetu Miasta dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta.
§3
1. Dotacje mołna udzielić na realizacji zadań zleconych przez Miasto na uzasadniony wniosek podmiotui o którym mowa w § 1i gwarantującego
wykonanie zadania w sposób efektywnyi
oszczidny i terminowy.
2. Termin złołenia wnioskui o którym mowa w ustipie poprzedzającymi ustala sii do dnia 15 pandziernika roku poprzedzającego rok budłetowyi
w którym ma być udzielona dotacja.
3. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać
w szczególności:
1) nazwi podmiotui adres i opis jego statusu
prawnegoi
2) przedmiot działalności i oświadczeniei łe podmiot nie prowadzi działalności w celu osiągniicia zyskui
3) osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i zawarcia umowy o udzielenie dotacjii
4) stan posiadania własnych środków przeznaczonych na realizacji zadaniai
5) otrzymanych wpłat od organizacjii osób prawnychi instytucjii osób fizycznychi
6) inne nródła dochodów uzyskane w toku realizacji zadaniai
7) preliminarz wydatków objitych zleceniemi
8) harmonogram rzeczowo-finansowyi
9) określenie spodziewanych efektów osiągniitych w wyniku realizacji zadania.
4. Wzór wnioskui o którym mowa w ust. 3i stanowi
zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Do wniosku naleły załączyć:
– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
wobec Urzidu Skarbowego z datą wystawienia nie wcześniejszą nił 1 miesiąc przed datą
złołenia wniosku;
– zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS z datą wystawienia nie wcześniejszą nił 1 miesiąc przed datą złołenia wniosku.
6. Podmiot ubiegający sii o dotacji nie mołe zalegać równieł z płatnościami nalełności wobec
Miasta Oleśnicy.
7. Złołone wnioski są rozpatrywane przy opracowywaniu projektu budłetu przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
8. Burmistrz Miasta Oleśnicy dołącza do projektu
budłetu wykaz imienny podmiotówi którym proponuje przyznać dotacji wraz z podaniem jej wysokości.
9. Wykaz imienny podmiotówi o którym mowa
w ustipie poprzedzającymi podaje sii do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjity.
10. Przekazanie dotacji nastipuje po zawarciu umowy
z podmiotem dotowanymi której wzór stanowi
zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 3350

11. Rozliczenie dotacji nastipuje po wykonaniu zleconego zadania i przedłołeniu:
1) kserokopii faktur lub rachunków sprawdzonych
pod wzglidem merytorycznymi formalno-rachunkowym i zatwierdzonych do zapłaty
przez głównego ksiigowego lub kierownika
jednostkii
2) zbiorczego zestawienia rachunków i fakturi
3) sprawozdania z realizacji zadania sporządzonego przez kierownika podmiotu wystipującego
o dotacji.
12. Udzielona dotacja na zlecone zadanie podlega
kontroli przez Burmistrza Miasta Oleśnicy polegającej w szczególności na:
1) ustaleniu zgodności realizacji zleconego zadania z preliminarzem wydatków i harmonogramem rzeczowo-finansowymi
2) potwierdzeniu osiągniitych efektów złołonych
we wniosku o dotacjii
3) stwierdzeniu zgodności przedstawionych kopii
rachunków z oryginałami.
13. Burmistrz Miasta Oleśnicy ma prawo do biełącego
kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji poprzez zapewnienie pełnego wglądu w realizacji
zadania w kałdej jego fazie przez podmiot dotowany.
§4
Upowałnia sii Burmistrza Miasta Oleśnicy do:
1. zawierania umówi o których mowa w § 2 ust. 8i
z podmiotami realizującymi zadania Gminyi określających szczegółowo warunki zlecenia tych zadańi
2. renegocjacji przeznaczenia dotacji w przypadku
wystipowania okoliczności mających istotny
wpływ na zmiani zadania niezalełnych od podmiotu realizującego zadanie.
§5
Wykonanie uchwały powierza sii Burmistrzowi Miasta
Oleśnicy.
§6
Traci moc uchwała nr XXIIIn187n04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 pandziernika 2004 roku w sprawie
trybu postipowania o udzielenie dotacji dla podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
§7
Uchwała wchodzi w łycie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
RYSZARD ZELINKA
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Poz. 3350
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r.
(poz. 3350)
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Poz. 3350
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 29 września 2006 r.
(poz. 3350)
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3351
UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do
organów samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 30 ust. 2bi 2c i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmini rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 159i poz. 1547 ze zm.)i w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmini rad powiatów i sejmików województwi Rady m.st.
Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtówi burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 162i poz.1149)i zarządzonych na
dzień 12 listopada 2006 r. na wniosek Burmistrza Rada Miasta Oleśnicy
uchwalai co nastipuje:
§1

§3

Tworzy sii nastipujące odribne obwody głosowania
dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu
terytorialnegoi zarządzonych na dzień 12 listopada
2006 r.
– Obwód głosowania nr 19 z siedzibą Obwodowej
jomisji Wyborczej w Szpitalu im. Józefa Dietla w
Oleśnicyi ul. Armii jrajowej 1i
– Obwód głosowania nr 20 z siedzibą Obwodowej
jomisji Wyborczej w Zakładzie jarnym w Oleśnicyi
ul. Wały Jagiellońskie 1.

Uchwała wchodzi w łycie z dniem podjicia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzidu Miasta oraz rozplakatowaniu na terenie jednostek wymienionych w § 1.

§2
Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują obszar jednostkii w której siedzibi ma dana obwodowa
komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
RYSZARD ZELINKA

3352
UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleśnicy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na
terenie Miasta Oleśnica
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142i poz. 1591 ze zmianami)i
w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210i
poz. 2135 ze zmianami)
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Poz. 3352 i 3353

§1

§2

Rada Miasta Oleśnicy upowałnia Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczneji łącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnychi związanych z potwierdzaniem prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcówi
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
Nr 210i poz. 2135)i zamieszkałych na terenie Miasta
Oleśnica.

Upowałnieniai o którym mowa w § 1 uchwałyi udziela sii na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą jego
cofniicia.
§3
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
RYSZARD ZELINKA

3353
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 12 pandziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Smolcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591i z 2002 r.
Nr 23i poz. 220i Nr 62i poz. 558i Nr 113i poz. 984i Nr 153i poz. 1271i
Nr 214i poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80i poz. 717 i Nr 162i poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 116i poz. 1203i z 2005 r. Nr 172i poz. 1441i z 2006 r.
Dz. U. Nr 17i poz. 128) uchwala siii co nastipuje:
§1

§3

1. Nadaje sii nazwy nowo powstałym ulicom
w Smolcu:
ul. Wrocławska
ul. Św. Floriana
2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1
i 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSjIEJ

Wykonanie uchwały powierza sii burmistrzowi Miasta
i Gminy jąty Wrocławskie.

ADAM KLIMCZAK
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Poz. 3353
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 12 października 2006 r.
(poz. 3353)
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Poz. 3353
Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 12 października 2006 r.
(poz. 3353)
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3354
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 12 pandziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Smolcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591i z 2002 r.
Nr 23i poz. 220i Nr 62i poz. 558i Nr 113i poz. 984i Nr 153i poz. 1271i
Nr 214i poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80i poz. 717 i Nr 162i poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 116i poz. 1203i z 2005 r. Nr 172i poz. 1441i z 2006 r.
Dz. U. Nr 17i poz. 128) uchwala siii co nastipuje:
§1

§3

1. Nadaje sii nazwy nowo powstałym ulicom w Smolcu:
ul. Tulipanowa.
2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza sii burmistrzowi Miasta
i Gminy jąty Wrocławskie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSjIEJ
ADAM KLIMCZAK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia
12 października 2006 r. (poz. 3354)
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3355
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 12 pandziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zachowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591i z 2002 r.
Nr 23i poz. 220i Nr 62i poz. 558i Nr 113i poz. 984i Nr 153i poz. 1271i
Nr 214i poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80i poz. 717 i Nr 162i poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 116i poz. 1203i z 2005 r. Nr 172i poz. 1441i z 2006 r.
Dz. U. Nr 17i poz. 128) uchwala siii co nastipuje:
§1

§3

1. Nadaje sii nazwi nowo powstałej ulicy w Smolcu:
ul. Różana.
2. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSjIEJ

Wykonanie uchwały powierza sii burmistrzowi Miasta
i Gminy jąty Wrocławskie.

ADAM KLIMCZAK

Dziennik Urzidowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 231
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Poz. 3355
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia
12 października 2006 r. (poz. 3355)
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3356
UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 12 pandziernika 2006 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy
Wojcieszów i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 z pónn. zm.) w związku
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162i poz. 1568 z pónn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwalai co nastipuje:
§1

§4

Dotacją mogą być objite obiekty wpisane do rejestru
zabytków dostipne dla ogółu społeczności lokalnej
i turystów.

Dotacja na pracei o których mowa w § 2i mołe być
udzielona w wysokości do 30n nakładów planowanych na wykonanie prac przy zabytku wpisanym do
rejestru.

§2
1. Dotacja na prace konserwatorskiei restauratorskie
i roboty budowlane mołe obejmować nakłady konieczne na: zabezpieczeniai zachowania i utrwalenia substancji zabytkui
1) prac konserwatorskichi restauratorskich i robót
budowlanych elewacji zewnitrznych i wewnitrznych zabytku z uwzglidnieniem detalu
architektonicznego i charakterystycznej dla tego
zabytku kolorystykii
2) odnowienia lub odtworzenia (cziściowego lub
całkowitego ruchomych i nieruchomych elementów wyposałenia zabytkui np. polichromiii witrałyi okieni drzwii brami posadzeki wiinby dachoweji pokrycia dachowegoi elementów wyposałenia wnitrz itp.)i
3) zakupu materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbidnych do wykonania prac i robót
przy zabytku.
2. Przy udzielaniu dotacji naleły brać pod uwagi rangi zabytkui jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowegoi a takłe jego stan zachowania i zakres niezbidnych prac restauratorskich lub konserwatorskich.
§3
1. Dotacje na zadania określone w § 2 mogą być
udzielane osobom i podmiotom posiadającym tytuł
prawny do zabytkui połołonego w granicach administracyjnych miasta Wojcieszów i wpisanego do
rejestru zabytkówi na podstawie umowy zawartej
z tymi osobami lub podmiotami.
2. Działalność podmiotu ubiegającego sii o dotacji nie
mołe być prowadzona w celu osiągniicia zysku.
3. Warunkiem ubiegania sii o dotacji i udzielenia dotacji z budłetu miasta Wojcieszów jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie cziści prac objitych wnioskiem.
3. Za środki własne uwała sii środki wnioskodawcy
oraz środki pozyskane przez niego ze nródeł innychi
nił budłet miasta Wojcieszów.

§5
1. Udzielenie dotacji mołe nastąpić wyłącznie na podstawie wniosku złołonego przez wnioskodawci do
Burmistrza Miasta Wojcieszów stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza sii:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawci tytułu prawnego do zabytkui
2) decyzje o wpisie zabytku do rejestru zabytkówi
3) pozwolenie Wojewódzkiego jonserwatora Zabytków na prowadzenie praci które mają być
przedmiotem dotacjii
4) pozwolenie na budowii jełeli prace wymagają
uzyskania takiego pozwoleniai
5) kosztorys prac z uwzglidnieniem cen zakupu
materiałów niezbidnych do ich przeprowadzenia.
6) deklaracji wielkości środków własnych przeznaczonych na wykonanie robót w roku budłetowym i informacji o wielkości środków przyznanych przez inne podmioty.
3. Jełeli prowadzone prace są kontynuacją prac rozpoczitych w latach poprzednichi wnioskodawca
dołącza do wniosku uwierzytelnione kopie z postipowania o udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania oraz kopii umowyi jełeli została podpisanai a takłe protokołów odbioru wykonanych do dnia złołenia wniosku robót podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
§6
Realizacja wniosków uzalełniona bidzie od wysokości
środków finansowych planowanych na dany rok budłetowy w uchwale budłetowej na ochroni i konserwacji zabytków.
§7
Burmistrz Miasta Wojcieszów przekazuje dotacji
w oparciu o uchwałi Rady Miasta Wojcieszów określającą podmiot dotowanyi wysokość dotacji oraz jej
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przeznaczeniei na podstawie zawartej z dotowanym
podmiotem umowyi która zawiera:
1. zakres planowanych prac i termin ich realizacjii
2. wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatnościi
3. tryb kontroli wykonania umowyi
4. sposób i termin rozliczenia dotacjii
5. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Poz. 3356
§9

Wykonanie uchwały powierza sii Burmistrzowi Miasta
Wojcieszów.
§ 10
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§8
Podmiot dotowany zwraca całość otrzymanej dotacji
oraz traci prawo do ubiegania sii o dotacji z budłetu
Miasta Wojcieszów przez kolejne 5 lat w przypadku:
1. wykorzystania dotacji niezgodnie z umowąi
2. nierozliczenia dotacji w terminie określonym
w umowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
IRENA KOSTIUK
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Poz. 3356
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
Wojcieszów z dnia 12 października
2006 r. (poz. 3356)
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3357
UCHWAŁA RADY GMINY RUJA
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa przypadających Gminie Ruja lub jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591i z 2002 r.
Nr 23i poz. 220i Nr 62i poz. 558i Nr 113i poz. 984i Nr 153i poz. 1271
i Nr 214i poz. 1806i z 2003 r. Nr 80i poz. 717 i Nr 162i poz. 1568i
2004 r. Nr 102i poz. 1055i Nr 116i poz. 1203 i Nr 167i poz. 1759i
z 2005 r. Nr 172i poz. 1441 i Nr 175i poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17i
poz. 128) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249i poz. 2104 i Nr169i poz. 1420 oraz z 2006 r.
Nr 45i poz. 319 i Nr 104i poz. 708) uchwala siii co nastipuje:
§1
1. Nalełności Gminy Ruja i jej jednostek organizacyjnychi zwane dalej „nalełnościami”i do których nie
stosuje sii przepisów ustawy dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8i poz. 60i Nr 85i poz. 727i Nr 86i poz. 732
i Nr 143i poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66i
poz. 470i Nr 104i poz. 708 i Nr 143i poz. 1031)
mogą być umarzane.
2. Pod pojiciem nalełności naleły rozumieć zarówno
nalełność głównąi nalełne odsetki oraz inne nalełności.
§2
Nalełność mołe być umarzana w całości lub w cziści
gdy:
1) jest nieściągalna przez organ egzekucyjnyi który
umorzył postipowanie wobec bezskuteczności egzekucjii
2) jest przedawnionai
3) koszty egzekucji przekraczają wysokość dochodzonej wierzytelnościi
4) nastąpiła śmierć osoby fizyczneji bidącej dłułnikiemi a wierzytelność nie przechodzi na spadkobiercówi
5) niemołliwe jest ustalenie osoby dłułnika lub aktualnego miejsca pobytu dłułnika bidącego osobą fizycznąi
6) zachodzą inne uzasadnione przyczyny.
§3
1. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji
o umorzeniu nalełności jest Wójt Gminy Ruja.
2. Przy podejmowaniu decyzjii o której mowa
w ust. 1i wymagana jest:
1) kontrasygnata Skarbnika Gminy
2) opinia prawna radcy prawnego.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7n497n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 3 ust. 2).
§4
1. Wójt Gminy Ruja jest uprawniony do odraczania
terminu spłaty nalełności lub do rozkładania nalełności na raty.

2. Okres spłaty nalełności uzalełniony jest od sytuacji
finansowej dłułnika oraz wysokości zadłułenia.
3. Od nalełnościi której termin zapłaty odroczono lub
którą rozłołono na ratyi nie pobiera sii odsetek
ustawowych za zwłoki za okres od dnia wydania
decyzji do dniai który w decyzji określony został jako termin płatności.
4. Jełeli w terminie określonym w decyzji dłułnik nie
dokonał zapłaty odroczonej nalełnościi bądn nie zapłacił którejkolwiek z rat na jakie została rozłołona
nalełnośći terminem płatności tej raty lub odroczonej nalełności jest termin pierwotnie określony.
5. Okres spłaty nalełności nie mołe przekraczać
36 miesiicyi z wyjątkiem nalełności czynszowych
oraz innych opłat za uływanie lokali mieszkalnychi
gdzie okres spłaty nie mołe przekroczyć 60 miesiicy.
§5
Wójt Gminy Ruja mołe cofnąć swoją decyzji o umorzeniui odroczeniu terminu zapłaty lub rozłołenia na
raty nalełnościi jełeli:
1) dowodyi na których podstawie ustalono istotne dla
sprawy okoliczności faktyczne okazały sii fałszywei
2) decyzja wydana została w wyniku przestipstwai
3) wyjdą na jaw istotne dla sprawy okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania
decyzjii nieznane organowi uprawnionemu.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7n497n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 5).
§6
1. Nalełność mołe być umorzona na wniosek dłułnika
lub z inicjatywy wierzyciela.
2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłołenie na raty
nalełności mołe nastąpić jedynie na wniosek dłułnika.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7n497n06 z dnia 23 pandziernika
2006 r. stwierdzono niewałność § 6 ust. 2).
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§7

§9

Wójt Gminy Ruja i kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji umorzeńi odroczeń i rozkładania nalełności na
ratyi

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

§8
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy.

ALICJA JAŚKIEWICZ

3358
UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENIEC ZUBKOWICKI
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania
na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki lub
jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249i poz. 2104 z pónn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 z pónn. zm.) Rada Gminy jamieniec Ząbkowicki uchwalai co nastipuje:
§1
Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty nalełności pieniiłnychi do
których nie stosuje sii przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowai przypadających Gminie jamieniec Ząbkowicki lub jej jednostkom organizacyjnymi zwanych
dalej nalełnościami.
§2
1. Nalełności mogą być umorzone w całości lub
w cziści wyłącznie w przypadkach uzasadnionych
wałnym interesem dłułnika lub interesem publicznymi gdy:
1) dłułnik bidący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za
zobowiązaniai a nie mołna ściągnąć nalełności
z masy spadkoweji
2) dłułnik niebidący osobą fizyczną uległ likwidacji
lub upadłościi a nie ma nastipców prawnych lub
osób odpowiadających za jego zobowiązania
i nie mołna ściągnąć nalełności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłościi
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłułnika lub umorzył postipowanie upadłościowe
z tej przyczynyi łe majątek niewypłacalnego
dłułnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postipowaniai
4) nie mołna ustalić dłułnika lub miejsca jego pobytui
5) zachodzi uzasadnione przypuszczeniei łe w toku
postipowania mającego na celu dochodzenie na-

lełności nie uzyska sii kwoty wyłszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nalełności lub
postipowanie egzekucyjne okazało sii nieskutecznei
6) jest uzasadnione szczególnie wałnymi wzglidami społecznymi lub gospodarczymii
7) ściągniicie nalełności zagrała istotnym interesom dłułnikai zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.
2. Umorzenie nalełności z przyczyny wymienionej
w ust. 1 pkt 7 mołe nastąpić wyłącznie na wniosek dłułnika. Wniosek o umorzenie nalełności powinien być nalełycie umotywowany.
3. Przed umorzeniem nalełności naleły przeprowadzić
wszechstronne postipowanie wyjaśniające i podjąć
próby ściągniicia nalełności.
4. Nalełność mołe być umorzona w całości lub
w cziścii jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej
w niniejszej uchwale jest niemołliwe lub niewystarczające.
§3
1. Umorzenie nalełności głównej pociąga za sobą
umorzenie odsetek oraz innych nalełności ubocznych. Jełeli umorzenie dotyczy cziści nalełności
głównej w odpowiednim stosunku do tej nalełności
podlegają umorzeniu nalełności uboczne.
2. Umorzenie nalełnościi za którą odpowiada solidarnie wiicej nił jeden dłułniki mołe nastąpići gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co
do wszystkich solidarnie zobowiązanych.
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§4
1. Nalełności mogą byći na wniosek dłułnikai odraczane lub rozkładane na ratyi jełeli terminowe spłacenie nalełności mogłoby zagrałać istotnym interesom dłułnikai zwłaszcza egzystencji jego lub jego
rodziny albo dalszemu funkcjonowaniui lub gdy jest
to uzasadnione szczególnie wałnymi wzglidami
społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2
ust. 3 stosuje sii odpowiednio.
2. Okres odroczenia terminu płatności nalełności nie
mołe być dłułszy nił 1 rok.
3. Okres spłaty nalełności rozłołonej na raty nie mołe
być dłułszy nił 12 miesiicy.
§5
W sprawozdaniu z wykonania budłetu za dany rok
budłetowy naleły wykazać wysokość kwot nalełnościi w stosunku do których nastąpiło umorzenie lub
udzielenie ulg w spłaciei o których mowa w § 4
ust. 1.
§6
W przypadku braku mołliwości zaspokojenia nalełności w formie pieniiłnej nalełność mołe byći na wniosek dłułnikai zamieniona na świadczenie rzeczowe lub
usługii odpowiadające wartości nalełności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje sii odpowiednio. Ponadto
naleły brać pod uwagi realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy.
§7

Poz. 3358 i 3359

3. Przez wartość nalełności rozumie sii wysokość
nalełności głównej wraz odsetkamii przyznanymi
kosztami postipowania i innymi nalełnościami
ubocznymi.
§8
Umarzanie nalełności i udzielenie innych ulg nastipuje
na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§9
Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie nalełności
przez przedsiibiorców stosuje sii dodatkowo przepisy
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postipowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123i poz. 1291).
§ 10
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy.
§ 11
Traci moc uchwała nr XVn93n04 Rady Gminy jamieniec Ząbkowicki z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzaniai odraczania
lub rozkładania na raty spłat nalełności pieniiłnych
jednostek organizacyjnych Gminy do których nie stosuje sii przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
§ 12
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

1. Do umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty
nalełności upowałniony jest Wójt Gminy.
2. Umorzenie nalełności o wartości wyłszej nił
10-krotność minimalnego wynagrodzenia za praci
wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
STANISŁAW GEMBARA

3359
UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEICU ZUBKOWICKIM
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 z pónn. zm.)i art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249i
poz. 2104 z pónn. zm.) Rada Gminy w jamieńcu Ząbkowickim uchwala:
Statut Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
§1
1. Urząd Gminy w jamieńcu Ząbkowickimi zwany
dalej Urzidemi działa na podstawie Statutu Gminy
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Siedzibą Urzidu jest jamieniec Ząbkowicki.

3. jierownikiem Urzidu Gminy jest Wójt Gminy jamieniec Ząbkowicki.
§2
Przy pomocy Urzidu Wójt Gminy jamieniec Ząbkowicki wykonuje swoje zadania.
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§7

Organizacji i zasady funkcjonowania Urzidu określa
Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta Gminy
jamieniec Ząbkowicki w drodze zarządzenia.
§4
Urząd jest jednostką budłetową i prowadzi gospodarki
finansową według zasad określonych w ustawie
o finansach publicznych.

Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§5
Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionychi
w rozumieniu przepisów prawa pracy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§6
Zmiana Statutu Urzidu wymaga uchwały Rady Gminy
w jamieńcu Ząbkowickim.

STANISŁAW GEMBARA

3360
UCHWAŁA RADY GMINY W JEMIELNIE
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania
na raty należności pieniężnych Gminy Jemielno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249i poz. 2104 z pónn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 z pónn. zm.) Rada
Gminy Jemielno uchwalai co nastipuje:
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzaniai odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Jemielno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu nalełności pieniiłnychi do których
nie stosuje sii przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku – Ordynacja podatkowai zwanych dalej
„nalełnościami" wobec osób fizycznychi osób prawnychi a takłe jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawneji zwanych dalej „dłułnikami".
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1. dłułniku – rozumie sii przez to osobi fizycznąi
osobi prawną oraz jednostki organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
2. gminnej jednostce organizacyjnej – rozumie sii
przez to jednostki budłetową lub zakład budłetowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249i poz. 2104 z pónn. zm.);
3. nalełności pieniiłnej – rozumie sii przez to nalełnościi do których nie stosuje sii przepisów ustawy
Ordynacja podatkowai przysługujące Gminie Jemielno;

4. wierzycielu – rozumie sii przez to Gmini Jemielnoi
w tym gminne jednostki organizacyjne.
§3
1. Nalełność mołe być umorzona w całości lub
w cziścii jełeli:
1) nalełności nie ściągniito w toku zakończonego
postipowania likwidacyjnego lub upadłościowegoi
2) nie mołna ustalić dłułnika lub dłułnik zmarłi niepozostawiając spadkobiercówi
3) ściągniicie nalełności zagrała egzystencji dłułnikai
4) zachodzi uzasadnione przypuszczeniei łe w postipowaniu egzekucyjnym nie uzyska sii kwoty
wyłszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
nalełnościi
5) przemawiają za tym uzasadnione wzglidy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie nalełności w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt 3 mołe nastąpić na wniosek dłułnikai
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1i 2 i 4
równieł z inicjatywy wierzyciela.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7n496n06 z dnia 23 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 3 ust. 2).
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3. Porozumienie – umowa o umorzeniu nalełności
musi być poprzedzona postipowaniem wyjaśniającymi które wykałe przynajmniej jedną z przesłanek
umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jełeli umorzenie dotyczy cziści nalełnościi w porozumieniu – umowie oznacza sii termin zapłaty
pozostałej cziści nalełności.
5. Umorzenie nalełnościi za którą odpowiada solidarnie wiicej nił jeden dłułniki mołe nastąpići gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione
w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłułników.
§4
Udokumentowanie spełnienia przesłanek z § 3 mogą
stanowić miidzy innymi:
1) wywiad środowiskowyi
2) odcinek renty lub emeryturyi
3) zaświadczenie o zarobkachi
4) zaświadczenie z Urzidu Skarbowego o dochodachi
5) zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składeki
6) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucjii
7) oświadczenie o stanie majątkowymi
8) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracyi
9) zaświadczenie z Powiatowego Urzidu Pracyi
10) akt zgonui
11) orzeczenie o upadłości dłułnika.
§5
1. Do umarzania nalełności uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Jemielnoi
2) jierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
do kwoty 1.000i00 zł.i powyłej tej kwoty umorzenie wymaga zgody Wójta Gminy.
2. Przez kwoti nalełnościi o której mowa w ust. 1i
rozumie sii nalełność główną wraz z odsetkami
ustawowymii a w przypadku zastrzełenia odsetek
umownych nalełność główną wraz z odsetkami
umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji lub
zawarcia porozumienia.
3. jwoty nalełności tego samego dłułnika wynikające
z rółnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§6
1. W przypadkach uzasadnionych wzglidami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy działając na
zasadach określonych w § 3i na wniosek dłułnikai
mołe jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości
lub cziści nalełności lub rozłołyć płatność całości
lub cziści nalełności na raty na okres nie dłułszy
nił 12 miesiicyi licząc od dnia złołenia wniosku.
Do wniosku naleły dołączyć dokumenty potwierdzające sytuacji ekonomiczną wnioskodawcy.
2. Od nalełności głównej o charakterze administracyjnymi której termin zapłaty odroczono lub które rozłołono na ratyi pobiera sii 50n nalełnych odsetek
ustawowych za zwłokii liczonych za okres od dnia
złołenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnychi których termin zapłaty odroczono
lub których spłati rozłołono na ratyi pobiera sii za
zwłoki 50n zastrzełonych w umowie odsetek
umownychi a w przypadku braku ich zastrzełenia
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50n odsetek ustawowych liczonych od dnia złołenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.
4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłołenia na ratyi odsetki liczone są
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg
naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od
dnia złołenia wniosku do dnia doriczenia dłułnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7n496n06 z dnia 23 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 6 ust. 1
zd. 1. we fragmentach: „w przypadkach uzasadnionych wzglidami społecznymi lub gospodarczymi”i „na wniosek dłułnika”i „licząc od dnia złołenia
wniosku”; ust. 1 zd. 2.; ust. 2; ust. 3 i ust. 4).
5. Jełeli dłułnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości nalełnościi której termin płatności odroczonoi albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rati nalełność pozostała do zapłaty staje sii
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
§7
Umarzanie nalełnościi a takłe udzielanie ulg w ich
spłacaniui o których mowa w § 6i nastipuje:
1) w odniesieniu do nalełności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjneji
2) w odniesieniu do nalełności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumieniai
3) w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust. 1 pkt 2
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
(Rozstrzygniiciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7n496n06 z dnia 23 pandziernika 2006 r. stwierdzono niewałność § 7 pkt 3).
§8
Z dniem wejścia w łycie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XIn58n03 Rady Gminy Jemielno z dnia
1 sierpnia 2003 roku w sprawie upowałnienia Wójta
Gminy do umarzaniai odraczania i rozkładania na raty
spłat wierzytelności nalełnych gminie i gminnym jednostkom organizacyjnymi do których nie stosuje sii
przepisów ustawy Ordynacja podatkowai oraz określenia szczegółowych zasad i trybu postipowania
w tych sprawach.
§9
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy.
§ 10
Zobowiązuje sii Wójta Gminy do informowania Rady
Gminy o podjitych decyzjach umorzenia nalełności
w sprawozdaniach z działalności Wójta do dnia
20 marca roku nastipującego po roku budłetowym.
§ 11
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ
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3361
UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz
uchwalenia Programu pomocy regionalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z pónn. zm.)i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9i poz. 84 z pónń. zm.) Rada Gminy Stoszowice
uchwalai co nastipuje:
§1
Zwalnia sii od podatku od nieruchomościi na zasadach określonych w § 2–§ 6 niniejszej uchwałyi nastipujące nieruchomości:
1) gruntyi
2) budynkii
3) budowlei
o ile są związane z realizacją nowej inwestycjii przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej i
pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności.
§2
Uchwala sii „Program pomocy regionalnej dla przedsiibiorców tworzących na terenie Gminy Stoszowice
nowe miejsca pracy w wyniku realizacji nowej inwestycji”i w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§3

realizacji inwestycji winien zostać złołony najpónniej
do dnia 31 grudnia 2006 r.
§5
W przypadku utraty warunków uprawniających do
korzystania z pomocy lub w razie wykorzystania jej
niezgodnie z przeznaczeniem przedsiibiorca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocyi tj. zapłaty
nalełnego podatku od nieruchomości wraz z nalełnymi
odsetkami.
§6
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy Stoszowice.
§7
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przedsiibiorca ubiegający sii o pomoc jest zobowiązany do przedłołenia wnioskui w którym zostanie wskazany przewidywany zakres inwestycjii planowana ilość
zatrudnionych pracownikówi termin zakończenia inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy.
§4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIONY

Wniosek przedsiibiorcy o przyznanie pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku

ANDRZEJ SZWAJA

Załącznik do uchwały Rady Gminy
Stoszowice z dnia 29 września 2006 r.
(poz. 3361)
„Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących na terenie Gminy Stoszowice
nowe miejsca pracy w wyniku realizacji nowej inwestyci”
I. Nazwa programu

II. Podstawa prawna

„Program pomocy regionalnej dla przedsiibiorców
tworzących na terenie Gminy Stoszowice nowe miejsca pracy w wyniku realizacji nowej inwestycji” zwany
dalej „Programem”.

– art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 z pónn. zm.)i
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– art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 roku Nr 9i poz. 84 z pónn. zm.)i
– przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r.
Nr 142i poz. 1017).
III. Przeznaczenie pomocy
Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy
w wyniku realizacji nowej inwestycji na terenie Gminy
Stoszowice.
IV. Forma pomocy
Zwolnienie z podatku od nieruchomości.
V. Warunki dopuszczalności pomocy
1. Warunki uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:
1) dokonanie na terenie Gminy Stoszowice nowej
inwestycji (takłe nabycie gruntówi budynkówi
budowli lub wybudowanie budynkówi budowli)
związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczeji
2) utworzenie w okresie 2 lat od dnia ukończenia
inwestycjii co najmniej 3 nowych miejsc pracyi
przy czym przedsiibiorca w roku podatkowymi
w którym utworzył nowe miejsca pracyi składa
informacji o liczbie nowo zatrudnionych pracowników na podstawie deklaracji rozliczeniowej zgłaszanej do ZUS wraz z deklaracjami rozliczeniowymi z ostatnich 12 miesiicyi
3) utrzymanie zwiikszonego poziomu zatrudnienia
przez co najmniej 5 lat od dnia utworzenia nowych stanowisk pracyi
4) przedkładanie do dnia 15 stycznia kałdego roku
podatkowego informacji dotyczących poziomu
zatrudnienia oraz wielkości i przeznaczenia uzyskanej pomocyi
5) udział własny przedsiibiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej
25ni przy czym udział ten nie mołe pochodzić
z środków publicznychi
6) maksymalna intensywność pomocy oraz wysokość kosztów kwalifikujących sii do objicia
pomocą na wspieranie nowych inwestycji nie
mołe przekroczyć wskanników określonych w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U.
z 2006 r. Nr 142i poz. 1017)i
7) zakończenie inwestycji w terminie do dnia
31 grudnia 2008 r.
2. W przypadku gdy pomoc regionalna na wspieranie
nowych inwestycji bidzie udzielana przedsiibiorcy
wraz z pomocą regionalną na utworzenie nowych
miejsc pracyi łącznie intensywność tych pomocy
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nie mołe przekroczyć maksymalnej intensywności
pomocy regionalnej dla danego obszaru; dopuszczalną wielkość pomocy określa sii wówczas jako
iloczyn maksymalnej intensywności pomocy dla
danego obszaru oraz wyłszej kwoty kosztów kwalifikujących sii do objicia pomocą (tj. kosztów inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).
3. Nie bidzie udzielana pomoc na dułe projekty inwestycyjnei tj. nową inwestycjii w której koszty kwalifikujące sii do objicia wsparciem przekraczają
równowartość 50 mln Euroi przy czym:
– koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki
trwałei dokonanymi w okresie trzech lat przez
jednego lub wiicej przedsiibiorców realizujących
ti inwestycji oraz
– środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub
funkcjonalnie i słułą do realizacji ściśle określonego celui w szczególności produkcji konkretnego produktu lub rółnych produktówi jełeli są
one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
4. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości w ramach
niniejszego programu nie podlegają nieruchomości:
1) na których prowadzona jest działalność handlowai zarówno detaliczna jak i hurtowai
2) w związku z którymi istnieją zaległości w podatku od nieruchomości.
VI. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
publiczną przewidzianą w programie
Zakres i sposób obliczania kosztów kwalifikujących
sii do objicia pomocą publiczną przewidzianą
w programie regulują przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
(Dz. U. z 2006 r. Nr 142i poz. 1017).
VII. Warunki dopuszczalności pomocy eksportowej,
operacyjnej lub udzielanej przedsiębiorcom
z sektorów uznanych za wrażliwe
Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjneji eksportowej ani pomocy w sektorach uznanych za
wrałliwei tj. sektorze motoryzacyjnymi budownictwa
okritowegoi górnictwa wiglai hutnictwa łelaza i stalii
włókien syntetycznych oraz łeglugi morskiej. Program
nie przewiduje takłe udzielania pomocy na działalność
związaną z produkcjąi przetwarzaniem lub obrotem
towaramii o których mowa w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnoti Europejskąi oraz
w rybołówstwie.
VIII. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie
pomocy w ramach programu
Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od
nieruchomości spowoduje zmniejszenie potencjalnych
wpływów do budłetu Gminy Stoszowicei których
łączna wysokość jest trudna do oszacowaniai przy
czym bidzie ona zalełna od liczby przedsiibiorcówi
którzy złołą stosowany wniosek do dnia 31 grudnia
2006 r. i przystąpią do realizacji nowych inwestycji.
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IX. Omówienie sposobu zapewnienia nieprzekroczenia
maksymalnych intensywności pomocy
Przedsiibiorca korzystający ze zwolnienia w ramach
programu zobowiązany jest:
1) przez okres 5 lat od pierwszego rokui w którym
zostały utworzone nowe miejsca pracy w ramach
tego programu do przedkładania do dnia 15 stycznia kałdego roku sprawozdania zawierającego
określenie poziomu zatrudnienia w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym.
2) przedłołenia w łądanym terminie – na wniosek
Wójta Gminy Stoszowice – dodatkowych informacji
niezbidnych dla oceny inwestycji z punktu widzenia wymagań określonych w Programie oraz obowiązujących przepisach prawa.
X. Długość okresów zwolnień oraz ograniczenie
maksymalnych kwot dopuszczalnej pomocy
publicznej
1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przewidziane w § 1 uchwały nr VIIn69n2006 Rady
Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2006 r.
przysługujei przy zachowaniu odpowiednich progów intensywności pomocy określonych przepisami
rozporządzenia
Rady
Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U.
z 2006 r. Nr 142i poz. 1017)i na okres:
1) 1 roku – jeśli w okresie 2 lat od dnia ukończenia inwestycji utworzono co najmniej
3 nowe miejsca pracyi
2) 2 lat – jeśli w okresie 2 lat od dnia ukończenia inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracyi
3) 3 lat – jeśli w okresie 2 lat od dnia ukończenia inwestycji utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracyi
4) 4 lat – jeśli w okresie 2 lat od dnia ukończenia inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie określone w ust. 1 obowiązuje od dnia
zgłoszenia Wójtowi Gminy Stoszowice ukończenia
inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracyi przy
czym za nowe miejsce pracy uznaje sii zatrudnienie
pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Pomoc określona w ust. 1 nie mołe przekroczyć
maksymalnych kwot dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w spra-
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wie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
(Dz. U. z 2006 r. Nr 142i poz. 1017).
XI. Beneficjanci pomocy
Beneficjentami pomocy są przedsiibiorcy podejmujący
po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie
Gminy Stoszowicei a takłe przedsiibiorcy prowadzący
działalność gospodarczą na terenie Gminy Stoszowice
i spełniający warunki określone w niniejszej uchwale.
Wstipnie przyjmuje sii szacunkową ilość beneficjentów pomocy w ilości ok. siedmiu przedsiibiorców.
XII. Podmioty udzielające pomocy
Podmiotem udzielającym pomocy jest Rada Gminy
Stoszowice jako organ stanowiący oraz Wójt Gminy
Stoszowice jako organ podatkowy.
XIII. Kumulacja pomocy
Pomoc udzielona na podstawie Programu podlega sumowaniu z inną pomocą przeznaczoną na realizacji
tego samego projektu inwestycyjnego oraz na utworzone miejsca pracyi bez wzglidu na jej formi i nródło
pochodzenia i nie mołe przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy. Ponadtoi w przypadkui gdy
pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy bidzie
udzielana przedsiibiorcy wraz z pomocą regionalną
z innego nródła na wspieranie nowej inwestycjii łącznie intensywność tych pomocy nie mołe przekroczyć
maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla
Gminy Stoszowice.
XIV. Zakres terytorialny pomocy
Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Stoszowice.
XV. Czas trwania programu
Program obowiązuje od dnia wejścia w łycie uchwały
nr VIIn69n2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia
29 września 2006 r. do dnia wygaśniicia ostatniego
zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielonego
na jego podstawie.
XVI. Postanowienie końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Programie znajdą
zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez
gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 r. Nr 142i
poz. 1017).
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3362
UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie udzielenia dotacji na remont dachu kościoła katolickiego parafii
rzymskokatolickiej p.w. ŚŚ. App. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001 r.
Nr 1591 z pónn. zm.)i w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162i
poz. 1568 z pónn. zm.) oraz art. 176i w związku z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249i
poz. 2104) Rada Gminy Stoszowice uchwalai co nastipuje:
§1
1. Udziela sii dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. RR. App. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze
w kwocie 25.000i00 PLN (słownie: dwadzieścia
piić tysiicy złotych 00n100) na pokrycie cziści
kosztów remontui zabezpieczenia konstrukcji wiinby dachoweji wymiany pokrycia dachowegoi wymiany rynieni rur spustowych oraz obróbek blacharskich obiektu sakralnego przy ul. Letniej
w Srebrnej Górze.
2. Termin wykonania prac oraz zasady kontroli wykorzystania dotacji zostaną określone w odribnej
umowie zawartej pomiidzy Gminą Stoszowice
a Parafią Rzymskokatolicką p.w. RR. App. Piotra
i Pawła w Srebrnej Górze.

ksiigowe dotyczące wykonanych robót w terminie
do 14 dni od daty ich zakończenia.
2. Uchybienie terminom o którym mowa w § 1 ust. 2
oraz § 2 ust. 1 niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem zwrotu udzielonej dotacji wraz z odsetkami.
§3
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy Stoszowice
§4
Uchwała wchodzi w łycie w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. RR. App. Piotra
i Pawła w Srebrnej Górze obowiązana jest przedstawić Wójtowi Gminy Stoszowice dokumenty

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANDRZEJ SZWAJA

3363
UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 29 września 2006 r.
o zmianie uchwały Rady Gminy Stoszowice nr IV/21/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy
Stoszowice wydatków na renowację zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 1591 z pónn. zm.)i w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162i
poz. 1568 z pónn. zm.) oraz art. 176i w związku z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249i
poz. 2104) Rada Gminy Stoszowice uchwalai co nastipuje:
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§1

§3

W uchwale nr IVn21n2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyjicia zasad finansowania z budłetu
Gminy Stoszowice wydatków na renowacji zabytków
§8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzidowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w łycie z dniem 1 stycznia 2007 r.”

Uchwała wchodzi w łycie w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy Stoszowice.

ANDRZEJ SZWAJA

3364
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA
z dnia 5 pandziernika 2006 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249i poz. 2104 z pónniejszymi zmianami) Rada Gminy
jotla uchwalai co nastipuje:
§1
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągniicia zyskui do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności połytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96i poz. 873
z pónn. zmianami) mogą otrzymać z budłetu Gminy
jotla dotacje na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy.

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobi lub
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu podmiotu.
5. Wójt mołe uzalełnić rozpatrzenie wniosku od złołenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
6. Niezłołenie wskazanych dokumentów lub niezłołenie wyjaśnień we wskazanym terminie spowoduje
wykluczenie podmiotu z postipowania o udzielenie
dotacji.

§2

§4

Zapewnia sii jawność postipowania w sprawie przyjmowania wnioskówi przyznania i rozliczenia dotacji
poprzez publikacji materiałów związanych z dotacją
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy jotla.

1. Decyzji o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po
zasiigniiciu opinii właściwej komisji Rady Gminy
jotlai uwzglidniając w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminyi
2) wysokość środków budłetu gminy przeznaczonych na realizacji zadań zleconych podmiotomi
o których mowa w § 1i
3) oceni przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadaniai w tym relacji do zakresu rzeczowego zadaniai
4) oceni mołliwości realizacji zadania przez podmioti
5) analizi wykonania zadań zleconych podmiotowi
w okresie poprzednimi z uwzglidnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
2. Wójt dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty
realizacji zadaniai które ma być wykonane zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych.

§3
1. Podmioty ubiegające sii o dotacji składają wniosek
o udzielenie dotacji z budłetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w terminie do 30 września poprzedzającego rok budłetowy.
2. W przypadkach szczególnychi wniosek mołe być
złołony po upływie terminui o którym mowa
w ust. 1. W takim przypadku do wniosku naleły
dołączyć pisemne uzasadnienie z jakich przyczyn
wniosek nie został złołony w terminie.
3. Do wniosku powinien być dołączony statut oraz
dokument potwierdzający rejestracji podmiotui który bidzie wskazywał osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

Dziennik Urzidowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 231

– 24881 –

§5
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi
nastipuje na podstawie umowy zawartej pomiidzy
gminą a podmiotemi któremu Wójt przyznał dotacji.
2. Umowai o której mowa w ust. 1i powinna zawierać w szczególności:
1) dokładne oznaczenie stron umowyi
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego
do realizacji zadaniai termin i miejsce jego realizacjii
3) określenie czasu na jaki umowa została zawartai
4) określenie wysokości dotacji jakie gmina przekałe podmiotowi oraz warunki i terminy przekazania dotacjii
5) ustalenie zasad i terminów rozliczeńi
6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umołliwiający oceni wykonania zadania pod wzglidem rzeczowym
i finansowymi
7) zobowiązanie podmiotu do poddania sii kontroli przeprowadzonej przez gminii
8) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu dotacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznychi
9) określenie sankcji z tytułu nienalełnego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele nił określone w umowiei
10) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku
przeznaczenia jej na inne cele nił określone
w umowiei
11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku niewykorzystania lub cziściowego niewykonania
zleconego zadania.
3. Umowi zawiera sii na czas nie dłułszy nił okres
jednego roku budłetowego.
4. Podmiot nie mołe wykorzystać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele nił określone w umowie.
5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie.
§6
1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodribnionej ewidencji ksiigowej otrzymanej dotacji na
realizacji umowy oraz wydatków związanych z jej
realizacją.
2. W przypadku wykorzystania na realizacji umowy
tylko cziści przekazanej kwoty dotacjii niewykorzystana cziści dotacji podlega zwrotowi.
3. Zwrot dotacji w sytuacjii o której mowa w ust. 2i
nastipuje w terminach ustalonych w umowiei nie
pónniej nił do 31 stycznia nastipnego roku budłetowegoi na rachunek biełący urzidu gminy.
§7
1. Udzielenie dotacji przez Wójta Gminy odbywa sii
po uchwaleniu przez radi gminy uchwały budłetowej na dany roki jednakłe warunkiem jest rozliczenie sii podmiotu z przyznanej dotacji w roku poprzednim.
2. Uruchomienie środków nastipuje jednorazowo lub
w kilku ratachi w zalełności od specyfiki wykony-
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wanego zadania i postanowień umowy. Przekazanie
kolejnej raty środków nastipuje po rozliczeniu poprzedniej.
§8
1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia w referacie finansowym rozliczenia zadania pod wzglidem rzeczowym i finansowymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Rozliczeniei o którym mowa w ust. 1i powinno
nastąpić w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania. Zatwierdzenie rozliczenia zadania
powinno nastąpić w terminie do 14 dni od przedłołenia rozliczeniai nie pónniej nił do 31 stycznia nastipnego roku budłetowego.
§9
1. Upowałnieni przez Wójta pracownicy Urzidu Gminy bidą pełnić w trakcie trwania umowy merytoryczny nadzór w zakresie:
1) sposobu realizacji zadania zleconegoi
2) gospodarowania przekazaną dotacjąi
3) prowadzenia dokumentacji umołliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.
2. Pracownicyi o których mowa w pkt 1i na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego
nadzoru dokonują oceny wykonanego zadania oraz
oceny prawidłowości wykorzystania przekazanej
dotacji na realizacji zadania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w
realizacji zleconego zadaniai kontrola wykorzystania
dotacji prowadzona jest przez Skarbnika Gminy poprzez wgląd do dokumentacji (oryginały fakturi rachunków) związanej z realizacją dotacji.
§ 10
Umowa mołe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia w trakcie jej trwania wydatkowania dotacji na inny cel nił określono w
umowiei bądn teł stwierdzeniai łe zadanie nie zostało
wykonane w określonym umownie terminie.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy jotla.
§ 12
Traci moc uchwała nr XXIIIn143n2005 r. Rady Gminy
jotla z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie trybu postipowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągniicia zyskui na cele publiczne związane z
realizacją zadań gminyi sposobu ich rozliczania oraz
kontroli wykonywania zadań zleconych.
§ 13
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ ŁOTOCKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Kotla z dnia 5 października
2006 r. (poz. 3364)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Kotla z dnia 5 października
2006 r. (poz. 3364)
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3365
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA
z dnia 5 pandziernika 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Kotla
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14i poz. 1591 z pónn. zm.)
oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249i poz. 2104 z pónn. zm.) Rada Gminy
jotla uchwala:
Statut Urzędu Gminy Kotla

§1
Nadaje sii Statut Urzidowy Gminy jotla.
§2
Urząd Gminy jotlai zwany dalej Urzidemi jest gminną
jednostką organizacyjną Gminy jotlai działająca w
formie jednostki budłetoweji nieposiadającą osobowości prawnej.
§3

2. Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez
Urząd określa Regulamin organizacyjny Urzidu
Gminy jotla nadany przez Wójta Gminy w drodze
zarzadzenia.
§5
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy jotla.
§6
Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

Siedzibą Urzidu jest wieś jotla.
§4
1. Przedmiotem działalności Urzidu jest realizacja
zadań Wójta określonych w obowiązujących przepisach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
TADEUSZ ŁOTOCKI

3366
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIRTA KATARZYNA
z dnia 5 pandziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Święta Katarzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 ze zm.)i w związku z art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249i
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Rwiita jatarzyna uchwalai co nastipuje:
Statut Urzędu Gminy Święta Katarzyna
§1

§2

Urząd Gminy Rwiita jatarzynai zwany dalej jednostkąi jest jednostką budłetową Gminy Rwiita jatarzyna.

Jednostka działa pod nazwą Urząd Gminy Rwiita jatarzyna.
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§3

§6

Siedziba jednostki mieści sii w Rwiitej jatarzynie
przy ul. Żernickiej 17.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§4
1. Przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie
wykonywania przez Wójta Gminy Rwiita jatarzyna
jego zadań określonych przepisami prawa.
2. Sprawy wymienione w ust. 1 stanowią podstawowy zakres działania jednostki.
§5

PRZEWODNICZĄCA RADY

Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy
Rwiita jatarzyna.

BARBARA KOSTERSKA

3367
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIRTA KATARZYNA
z dnia 5 pandziernika 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Radwanicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142i poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Rwiita jatarzyna uchwalai co nastipuje:
§1

§3

Nadaje sii nazwi ulicy w miejscowości Radwanice:
drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako
działka nr 1027n9 – ulica „Radosna”.
Połołenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:2000i stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCA RADY
BARBARA KOSTERSKA
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Załącznik do uchwały Rady Gminy
Święta Katarzyna z dnia 5 października
2006 r. (poz. 3367)
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3368
UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 16 pandziernika 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 36/03 Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
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 142i poz. 1591 z pónn.
zm.)i art. 6 pkt 12 oraz art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121i poz. 844
z pónn. zm.)i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136i poz. 969 z pónn. zm.) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 pandziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200i poz. 1682 z pónn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala
§1

§3

W załączniku do uchwały nr 36n03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasai wyznaczenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkasoi wprowadza sii nastipujące
zmiany: w l p. 2 wyrazy „jołodziejczyk Robert” zastipuje sii wyrazami „jołodziejczyk Anna”.

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

§2
Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy Zgorzelec.

JANINA SŁABICKA

3369
UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 16 pandziernika 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 261/2006 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Zgorzelec, dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację
zadań gminy oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania
zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142i poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249i poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala

Dziennik Urzidowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 231
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Poz. 3369

§1

§3

W uchwale nr 261n2006 Rady Gminy Zgorzelec z dnia
5 września 2006r. w sprawie trybu postipowania
o udzielenie dotacji z budłetu Gminy Zgorzeleci dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągniicia zysku na
realizacji zadań gminy oraz sposobu jej rozliczenia
i kontroli wykonywania zleconego zadania skreśla sii
§ 25 i § 27.
§2

Uchwała wchodzi w łycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzidowym Województwa
Dolnośląskiego.

Wykonanie uchwały powierza sii Wójtowi Gminy Zgorzelec.

PRZEWODNICZĄCA RADY
JANINA SŁABICKA

– 24892 –

Egzemplarze biełące i z lat ubiegłych oraz załączniki mołna nabywać:
1)

w punktach sprzedały:
–

2)

Dolnośląskiego Urzidu Wojewódzkiego we Wrocławiui 50-951 Wrocławi pl. Powstańców Warszawy 1i tel. 0-71n340-64-74i

–

Dolnośląskiego Urzidu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górzei 58-506 Jelenia Górai ul. Wiejska 29i tel. 0-75n764-72-99i

–

Dolnośląskiego Urzidu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicyi 59-220 Legnicai ul. F. Skarbka 3i tel. 0-76n856-08-00 w. 401i

–

Dolnośląskiego Urzidu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychui 58-300 Wałbrzychi ul. Słowackiego 23a–24i tel. 0-74n849-40-70i

w przypadku prenumeratyi na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzidzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzidui
50-951 Wrocławi pl. Powstańców Warszawy 1i tel. 0-71n340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzidowego wraz ze skorowidzami wyłołone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzidowej Dolnośląskiego Urzidu Wojewódzkiegoi
pl. Powstańców Warszawy 1i 50-951 Wrocławi tel. 0-71n340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostipna jest w Internecie na stronie:
http:nnwww.duw.plnndzienn.htm
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