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3539 

UCHWAŁA RADY POWIATJU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad  i tryw   rarza iac odracza ia i rozkłada ia 
 a raty spłaty  ależ ości pie ięż ych 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odracza-
nia i rozkładania na raty spłaty należności pienięż-
nych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(DZ. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity 
z późn. zm), przypadających Powiatowi Jeleniogór-
skiemu i jego jednostkom organizacyjnym. 

2. Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania 
i rozkładania  na raty zapłaty należności pienięż-
nych, na wniosek podmiotu prowadzącego działal-
ność gospodarczą, bez względu na formę organiza-
cyjno-prawną, następuje zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U 
Nr 123, poz. 1291). 
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§ 2 

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

mieć należność główną, odsetki ustawowe oraz 
koszty sądowe, egzekucyjne i inne według stanu na 
dzień złożenia wniosku, 

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

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

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

5) wierzycielu – należy przez to rozumieć jednostki 
organizacyjne Powiatu Jeleniogórskiego powiązane 
z budżetem, 

6) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę zarzą-
dzającą jednostką organizacyjną Powiatu Jelenio-
górskiego będącą wierzycielem, 

7) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć 
osoby i organy wskazane w niniejszej uchwale, 
uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności. 

§ 3 

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

a) pobranie należności zagraża egzystencji dłuż-
nika, 

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

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

go zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź 
jego siedziby, 

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

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

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

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

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

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

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

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

nym – w drodze decyzji administracyjnej, 
2) należności wynikające ze stosunków cywilno-

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

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

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

moc, 
2) wydana zostanie decyzja stwierdzająca wyga-

śnięcie decyzji administracyjnej dotyczącej 
udzielonej ulgi. 

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

§ 4 

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

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

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

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

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

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

zawarta ugoda dotycząca udzielonej ulgi traci 
moc, 

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

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

§ 5 

Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
uprawnieni są: 
1) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych 

– jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 
dwukrotności kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie 
ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
do celów naliczenia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, 

2) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego – w pozostałych 
przypadkach. 

§ 6 

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

2. W przypadku ubiegania się o udzielenie ulgi w spła-
cie należności pieniężnych, o których mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 1 niniejszej uchwały, 
dodatkowo wraz z wnioskiem dłużnik: 

1) osoba fizyczna – składa „Informację o sytuacji 
majątkowej”, według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

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

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

§ 7 

Sierownicy jednostek organizacyjnych składają Zarzą-
dowi Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdanie z udzie-
lonych ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, do 
dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. Wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

§ 9 

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

 ZBIGNIEW JAKIEL 
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3540 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie riejscowego pla   zagospodarowa ia przestrze  ego 
wsi Boża ów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w związku z uchwałą nr IIIVIX220X2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
19 maja 2005 r., Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogól e 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Bożanów w granicach administracyj-
nych obrębu. 

§ 2 

1. Integralną częścią uchwały stanowią załączniki:  
1) rysunek planu w skali 1:5000 dla części nieza-

inwestowanej obrębu, stanowiący załącznik 
nr 1, 

2) rysunek planu w skali 1:2000 dla części zain-
westowanej obrębu, stanowiący załącznik nr 2. 

2. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie 
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 3 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-

czająca granicę dopuszczalnego wznoszenia bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 
linia ta nie dotyczy istniejących budynków, zlo-
kalizowanych przed wejściem w życie niniejszej 
uchwały poza wyznaczoną linią zabudowy, 

2) przeznaczenie podstawowe – jest to część prze-
znaczenia terenu, która dominuje w danym tere-
nie lub obszarze w sposób określony ustaleniami 
planu, 

3) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
w sposób określony w ustaleniach planu i które-
go powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części 
terenu zajmuje w granicach terenu i poszczegól-
nych nieruchomości mniej niż odpowiednia po-
wierzchnia zajmowana przez przeznaczenie pod-
stawowe, 

4) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
lub symbolem i numerem, 

5) usługi (bez określonego zakresu) – działalność 
z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultu-

ry, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, sportu, 
rekreacji lub wypoczynku, turystyki, obiekty kul-
tu religijnego, a także działalność w zakresie ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw, 

6) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności – 
lokalizacja budynku jednorodzinnego zawierają-
cego nie więcej niż 2 mieszkania lub jedno 
mieszkanie i jedno pomieszczenie usługowe lub 
budynku wielorodzinnego zawierającego nie wię-
cej niż 4 mieszkania lub zespół takich budyn-
ków. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania,  
3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter postulatywny lub informa-
cyjny dla oznaczeń wynikających z odrębnych prze-
pisów: 
1) granice administracyjne gminy, 
2) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nów o tym samym przeznaczeniu, 
3) obiekty o walorach kulturowych umieszczone 

w gminnej ewidencji zabytków, 
4) oznaczenia graficzne dotyczące infrastruktury 

technicznej, 
5) projektowana droga główna „G”. 

R o z d z i a ł  2 

Ustale ia dla całego owszar  w gra icach pla   

§ 5 

W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala się: 
1) Ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) układy przestrzenne wsi w oparciu o zasadę 
kontynuacji historycznego rozwoju jednostek 
osadniczych, 

b) hierarchiczny układ komunikacyjny stanowiący 
czytelny szkielet obszaru, zapewniający właści-
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wą dostępność terenów przeznaczonych pod za-
inwestowanie przy równoczesnej segregacji ru-
chu; 

c) ciągi zabudowy lokalizowanej na obszarach wiej-
skich, szczególnie wzdłuż ulic i dróg publicz-
nych; 

d) formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
e) ekspozycja obiektów reprezentacyjnych z tere-

nów publicznych; 
2) Ochrony wymagają: 

a) historyczny układ przestrzenny wsi, 
b) tereny otwartej rolniczej przestrzeni produkcyj-

nej, 
c) istniejące grupy zieleni, aleje i szpalery drzew 

towarzyszące zabudowie oraz wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, 

d) historyczne formy budynków o walorach kultu-
rowych, wskazanych w rysunku planu; 

3) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów służące ochronie 
i kształtowaniu ładu przestrzennego określają prze-
pisy niniejszej uchwały zawarte w rozdziale 3. 

§ 6 

W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się:  
1) ochronę obiektów o walorach kulturowych, wska-

zanych na rysunku planu, 
2) ochrona, o której mowa w pkt 1, polega w szcze-

gólności na zachowaniu podstawowych elementów 
obiektów, takich jak bryła budynku, forma dachu, 
rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, 
symetryczne podziały stolarki, detale architekto-
niczne, 

3) rozbudowa, przebudowa, remont, zmiana funkcji 
obiektów, o których mowa w pkt 1, wymaga 
uzgodnienia właściwego Sonserwatora Zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) ochroną, o której mowa w pkt 1, obejmuje się 
obiekty objęte gminną lub wojewódzką ewidencją 
zabytków. 

§ 7 

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania się mas 
ziemnych. 

§ 8 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu w obszarze 

zabudowy zwartej należy prowadzić w obrębie 
linii rozgraniczających ulic,  

2) projektowane sieci uzbrojenia należy sytuować 
równolegle  w stosunku  do istniejących i plano- 
wanych linii rozgraniczających ulic, w takich 
poziomych  i  pionowych  odległościach  od 
istniejących projektowanych elementów pod-
ziemnego  i  naziemnego  uzbrojenia  terenu, 
jakie przewidują obowiązujące przepisy szcze-
gólne, 

  3) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia tech-
nicznego poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
należy je prowadzić równolegle do granic dzia-
łek, w pasie terenu wolnym od innego istnieją-
cego uzbrojenia, 

  4) w przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu 
prowadzone jest w sposób sprzeczny z zasa-
dami określonymi w pkt 1, 2 i 3 – należy dążyć 
do jego przełożenia, umożliwiając tym samym 
prawidłowe sytuowanie innych sieci, 

  5) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
2, 3 i 4, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwości realizacji tych 
ustaleń, 

  6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, pod warunkiem nienaruszenia warunków 
zabudowy,  

  7) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, 

  8) demontaż wszystkich istniejących nieczynnych 
sieci uzbrojenia terenu w przypadkach moder-
nizacji, budowy i przebudowy układu komuni-
kacyjnego, 

  9) realizacja nowych sieci odbywać się powinna 
po trasach zdemontowanych nieczynnych sieci, 
pod warunkiem zachowania zgodnych z przepi-
sami odległości od innych elementów uzbroje-
nia podziemnego, 

10) przebudowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem, 

11) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, prze-
wodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lub 
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami R, ZL o ile przepisy szczególne nie będą 
tego wykluczać, 

12) w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN, RMXMN, MNXU dopusz-
cza się realizacje urządzeń technicznych uzbro-
jenia związanych z obsługą  tych obszarów,  

13) dla realizacji urządzeń, o których mowa 
w ust. 11 i 12, które służą więcej niż jednemu 
odbiorcy, dopuszcza się wydzielenia niezbęd-
nych działek, w takim przypadku należy za-
pewnić dojazd do działek z dróg publicznych w 
formie drogi wewnętrznej lub organizacji zabu-
dowy umożliwiającej świadczenie służebności 
dojazdu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodo-

ciągowej,  
2) ochronę ujęć wody, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi, 
3) budowę sieci wodociągowej poprzez realizację 

sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ust. 1, 
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4) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie ppoż., 

5) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i odpowiednim ciśnieniu. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 
i przemysłowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemy-

słowych do komunalnego systemu kanalizacji 
sanitarnej,  

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem 
grawitacyjno-tłocznym do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej,  

3) na obszarach niewyposażonych w sieci kanali-
zacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowo od-
prowadzenie ścieków do zbiorników bezodpły-
wowych lub zastosowanie innych systemów 
odprowadzenia ścieków zgodnych z obowiązują-
cymi przepisami i normami oraz warunkami lo-
kalnymi, 

4) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, 

5) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego 

i planowanego systemu sieci kanalizacji desz-
czowej oraz do rowów melioracyjnych i cieków 
znajdujących się w obrębie obszaru objętego 
planem, na warunkach określonych przez admi-
nistratora tych rowów i cieków, 

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających 
i zbiorników wodnych, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa ich użytkowania, 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one war-
tości określone w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, na terenie własnym 
inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3, 

5) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1, 

6) modernizację i przebudowę sieci kanalizacji 
deszczowej ze względu na jej stan techniczny 
z dostosowaniem jej przebiegu do planowanego 
podziału terenu i projektowanej zabudowy, 

7) zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych 
kolidujących z planowanym zainwestowaniem, 
na warunkach określonych przez administratora 
rowów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, na 

warunkach określonych przez operatora sieci, 
2) budowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 

3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się: 
  1) dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-

cej i planowanej sieci średniego i niskiego na-
pięcia, 

  2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-
nych wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
wraz z budową stacji transformatorowych, 
wykonanych w zależności od sposobu zago-
spodarowania terenów jako wbudowane lub 
obiekty wolno stojące na wydzielonych dział-
kach z zapewnieniem dogodnego do nich do-
jazdu, 

  3) powiązanie linii energetycznych, o których 
mowa w pkt 2, z istniejącą siecią energetycz-
ną, 

  4) zakaz budowy nowych elektroenergetycznych 
linii napowietrznych oraz skablowanie istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych w obrębie zwartej zabudowy wsi, 

  5) strefy techniczne linii napowietrznych średnie-
go napięcia po 5 m w obie strony od osi linii, 
określone na rysunku planu, 

  6) w przypadku skablowania linii średniego napię-
cia, ustalenia pkt 5 tracą moc, 

  7) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 2 stosownie do 
potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym 
Inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji okre-
ślonych przez zarządzającego siecią stosownie 
do zapotrzebowania mocy,  

  8) wymóg zachowania strefy ograniczonego użyt-
kowania od linii napowietrznych wysokiego na-
pięcia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

  9) budowę linii napowietrznej wysokiego napięcia 
400 kV, relacji GPZ Slecina – GPZ Rwiebodzi-
ce, po trasie istniejącej linii napowietrznej wy-
sokiego napięcia 220 kV, 

10) budowę nowych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia, których lokalizacja nie mo-
że być sprzeczna z ustaleniami niniejszego pla-
nu, 

11) dopuszcza się prowadzenie linii, o których mo-
wa w pkt 9 i 10, przez tereny użytkowane rol-
niczo, 

12) możliwość wykorzystania energii elektrycznej 
do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na gaz, energię 

elektryczną, paliwa płynne, olej lekki, odnawial-
ne źródła energii lub inne paliwa o wysokiej 
sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń, 

2) likwidację bądź modernizację lokalnych kotłowni, 
o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, po-
przez zmianę czynnika grzewczego. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) budowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej zgod-

nie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu 
ze wszystkimi operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w odrębnych przepisach; 
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dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 9 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu ustala 
się: 
1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN: 
a) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełniają-

cego przeznaczenia terenu usług nieuciążliwych, 
b) w przypadku wprowadzania usług jako uzupeł-

niającego przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 
usług nie może przekraczać 50u powierzchni 
zabudowy lub powierzchni użytkowej budyn-
ków, 

c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii L – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych ewentualnie wyznaczanych 

w ramach poszczególnych terenów – w od-
ległości 5 m; 

– drogi gospodarczej transportu rolnego – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) powierzchnie zabudowy budynków mieszkal-
nych na poszczególnych działkach nie mogą 
przekroczyć 30u powierzchni działek a budyn-
ków mieszkalno-usługowych 50u powierzchni 
działek, 

e) powierzchnia biologicznie czynna poszczegól-
nych działek powinna zajmować co najmniej 
40u powierzchni działek, 

f) ustalenia określone w lit. d) i e) nie dotyczą nie-
ruchomości położonych w obszarach zwartej za-
budowy wiejskiej z istniejącą zabudową przed 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały oraz 
pojedynczych nieruchomości położonych pomię-
dzy nieruchomościami zabudowanymi, przezna-
czonych na nową zabudowę,  

g) budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe nie 
mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym 
poddasze, 

h) wysokość budynków mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czać 12 m, 

i) w przypadku modernizacji lub przebudowy 
obiektów istniejących ustala się wymóg nawią-
zania do zachowanej zabudowy historycznej zlo-
kalizowanej na działkach sąsiednich gabarytami, 
szerokością traktów, układem dachów, wysoko-
ścią nadziemnych kondygnacji, liczbą osi elewa-
cji oraz podziałami poziomymi elewacji; w takich 
przypadkach wysokości określone w lit. h, mogą 
być przekroczone o 20u, 

j) istniejące budynki mogą być remontowane lub 
modernizowane z zachowaniem dotychczasowej 
formy, 

k) nie dopuszcza się nadbudowy obiektów będą-
cych w gminnej ewidencji zabytków, 

l) ustala się dopuszczalne formy dachów obowią-
zujące na wszystkich terenach, o ile ustalenia 
szczegółowe określone w rozdziale 3 nie stano-
wią inaczej: 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 37–45°, z ewen-
tualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
m) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące 

mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 
formę dachu odpowiadającą formie budynków 
mieszkalnych. 

2) Dla terenów zabudowy zagrodowej lub mieszka-
niowej oznaczonych na rysunku planu RMXMN: 
a) dopuszcza się adaptacje budynków mieszkal-

nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadzeniem 
gospodarstw rolnych, hodowlanych lub ogrodni-
czych oraz mieszkalno-usługowe lub usługowe, 

b) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełniają-
cego przeznaczenia terenu usług nieuciążliwych, 

c) dopuszcza się lokalizacje budynków mieszkal-
nych na wolnych działkach oraz na działkach 
wydzielonych z nieruchomości rolnych, 

d) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii L – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych ewentualnie wyznaczanych 

w ramach poszczególnych terenów – w od-
ległości 5 m, 

e) powierzchnie zabudowy budynków na poszcze-
gólnych działkach nie mogą przekroczyć 50u 
powierzchni działek, 

f) powierzchnia terenu zajętego pod funkcje usłu-
gowe nie może przekroczyć 50u dla danego te-
renu, 

g) powierzchnia biologicznie czynna poszczegól-
nych działek powinna zajmować co najmniej 
30u powierzchni działek, 

h) ustalenia określone w lit. e), f) i g) nie dotyczą 
nieruchomości położonych w obszarach zwartej 
zabudowy wiejskiej z istniejącą zabudową przed 
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały oraz 
pojedynczych nieruchomości położonych pomię-
dzy nieruchomościami zabudowanymi, przezna-
czonych na nową zabudowę,  

i) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
dwóch kondygnacji, w tym poddasze, 

j) wysokość budynków mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czać 9 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czać 14 m, 

k) istniejące budynki mogą być remontowane lub 
modernizowane z zachowaniem dotychczasowej 
formy, 

l) nie dopuszcza się nadbudowy obiektów do za-
chowania i będących w gminnej ewidencji za-
bytków, 

m) ustala się dopuszczalne formy dachów obowią-
zujące na wszystkich terenach, o ile ustalenia 
szczegółowe określone w rozdziale 3 nie stano-
wią inaczej: 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 37–45°, z ewen-
tualnymi naczółkami, 
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– mansardowe, 
n) budynki gospodarcze, inwentarskie lub garaże 

wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i 
winny mieć formę dachu odpowiadającą formie 
budynków mieszkalnych, 

3) Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu symbolami SDL, SDD, SDg oraz SDW ustala 
się następujące zasady w zakresie zasad moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg 

i ulic: 
– kategorii L – 15 m, 
– kategorii D – 10 m, 
– dróg gospodarczych transportu rolnego – co 

najmniej 4,5 m, 
– drogi wewnętrzne – co najmniej 10 m,  

b) szerokości, o których mowa w pkt 1, nie obo-
wiązują w granicach obszarów zwartej zabudo-
wy wsi, gdzie należy je dostosować do możli-
wości wynikających z istniejącej zabudowy 
i granic władania, 

c) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu 
symbolami SDW mogą być zaliczone do katego-
rii dróg gminnych w trybie odrębnej uchwały; 
w takim przypadku do tych dróg odnoszą się 
ustalenia planu odpowiadające określonej kate-
gorii technicznej,  

d) linie rozgraniczające tereny komunikacji publicz-
nej mogą być korygowane w kierunku poszerze-
nia dróg i ulic za zgodą właścicieli gruntów, któ-
rych poszerzenie dotyczy o szerokość nie więk-
szą niż 3 m, 

e) dopuszcza się realizacje zatok postojowych, 
f) w liniach rozgraniczających ulic w granicach ob-

szarów zwartej zabudowy wsi należy w miarę 
możliwości prowadzić wszelkie sieci infrastruk-
tury technicznej, 

g) sieci infrastruktury technicznej na odcinkach 
dróg położonych poza obszarami zabudowy 
wiejskiej należy prowadzić poza pasami drogo-
wymi, chyba że zarządca drogi dopuści prowa-
dzenie sieci w pasie drogowym. 

4) Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R ustala się: 
a) dopuszczalna jest zmiana sposobu rolniczego 

użytkowania terenów w ramach kategorii prze-
znaczenia terenów, określonych symbolem R,  

b) wprowadza się zakaz zabudowy z zastrzeżeniem 
lit. c), 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów magazyno-
wych nieprzekraczających powierzchni zabudo-
wy 120 m² i kubatury 500 m³ związanych 
z prowadzeniem gospodarstw sadowniczych, 
których powierzchnia użytków zajmuje w zwar-
tym kompleksie co najmniej 1 ha, 

d) obiekty, o których mowa w lit. c, mogą być re-
alizowane jako konstrukcje szkieletowe o este-
tycznej formie i użytkowane tymczasowo – po 
zaprzestaniu działalności sadowniczej podlegają 
rozbiórce, 

e) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych, 
f) ustala się ochronę istniejącej zieleni śródpolnej, 

g) należy zachować istniejące śródpolne drogi 
transportu rolniczego, 

h) dopuszcza się wydzielanie śródpolnych dróg 
transportu rolniczego, 

i) zmiany przebiegu dróg, o których mowa w lit. h, 
są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
warunków dostępności do nieruchomości rol-
nych związanych z drogami, których dotyczy 
zmiana, 

j) istniejące śródpolne cieki wodne i rowy meliora-
cyjne podlegają ochronie, chyba że administrator 
cieku lub rowu dopuści ich zarurowanie lub li-
kwidację. 

§ 10 

W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości ustala się: 
1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN: 
a) wydzielane działki są przeznaczone na lokalizacje 

zabudowy w układzie wolno stojącym, 
b) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 

zabudowę nie może być mniejsza niż 1100 m², 
z wyjątkiem zabudowy plombowej na obszarach 
historycznie ukształtowanej zabudowy wiejskiej, 
która może być lokalizowana na mniejszych 
działkach, pod warunkiem podporządkowania jej 
lokalizacji zasadom kontynuacji układu urbani-
stycznego, 

c) dopuszcza się scalanie gruntów, 
d) dopuszcza się wtórny podział działek, pod wa-

runkiem zachowania powierzchni, o której mowa 
w lit. b, 

e) dla działek położonych przy drogach SD i SDW 
kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na  60–90°. 

2) Dla terenów zabudowy zagrodowej lub mieszka-
niowej oznaczonych na rysunku planu RMXMN: 
a) dopuszcza się scalanie gruntów, 
b) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach zabudowanych, pod warunkiem zachowa-
nia warunków zapisanych w lit. c) i e), 

c) dla działek położonych przy drogach SD i SDW 
kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na 60–90°, 

d) wydzielane działki są przeznaczone na lokalizacje 
zabudowy w układzie wolno stojącym; 

e) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
zabudowę mieszkaniową nie może być mniejsza 
niż 1100 m², z wyjątkiem zabudowy plombowej 
na obszarach historycznie ukształtowanej zabu-
dowy wiejskiej, która może być lokalizowana na 
mniejszych działkach, pod warunkiem podpo-
rządkowania jej lokalizacji zasadom kontynuacji 
układu urbanistycznego, 

f) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
zabudowę zagrodową nie może być mniejsza niż 
2000 m². 

§ 11 

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
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blicznych dla terenów komunikacji, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami SDL, SDD: 
1) ustala się zakaz realizacji nowych obiektów budow-

lanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i 
ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, 

2) ustala się zakaz rozbudowy i wymiany budowli 
istniejących niezwiązanych z utrzymaniem dróg 
i ulic oraz obsługą ruchu, 

3) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgranicza-
jących ulic w granicach obszarów zwartej zabudo-
wy wsi obiektów małej architektury, reklam, urzą-
dzeń technicznych oraz zieleni, 

4) w granicach obszarów zainwestowania wsi obiekty 
małej architektury winny mieć jednolite formy 
wzdłuż całych ciągów ulic, 

5) dopuszczalne parametry reklam wolno stojących 
określi zarządca drogi, 

6) zaleca się nasadzenia szpalerów zieleni w pasach 
drogowych pomiędzy obszarami zainwestowania 
wsi. 

§ 12 

1. W zakresie szczegółowych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu,  w  tym  zakazu  zabudowy  ustala  się  dla 
terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
lub usługowej obowiązek zapewnienia miejsc par-
kingowych  na  terenie  własnym  zgodnie  ze 
wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na każde ko-
lejne rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej 
usług, 

2. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu symbolami SDL, SDD, SDg oraz SDW ustala 
się następujące zasady obsługi terenów zabudowa-
nych lub przeznaczonych na zabudowę: 
1) dla nieruchomości przyległych do terenów dróg 

dojazdowych – SDD lub dróg wewnętrznych – 
SDW wyklucza się bezpośrednie wjazdy z dróg 
lokalnych – SDL,  

2) dla nieruchomości przyległych wyłącznie do te-
renów dróg lokalnych – SDL, dopuszcza się bez-
pośrednie wjazdy z tych dróg,  

3) nieruchomości posiadające wjazdy z dróg pu-
blicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały mogą być obsługiwane na dotychcza-
sowych zasadach. 

§ 13 

Nie określa się zasad w zakresie sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów. 

R o z d z i a ł  3 

Ustale ia szczegółowe dla tere ów w li iach 
rozgra iczających 

§ 14 

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami RMXMN 1 do RMXMN 7 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa lub zabu-

dowa mieszkaniowa niskiej intensywności  

2) uzupełniające: 
a) usługi, 
b) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne.  

2. Na terenach oznaczonych symbolami RMXMN 1, 
RMXMN 2, RMXMN 4 I RMXMN 5 dopuszcza się po-
szerzenie oraz zmianę trasy cieków wodnych 
w wyniku regulacji. 

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami RMXMN 5, RMXMN 6, od linii rozgranicza-
jących teren SDW 3 – w odległości 4 m,  

2) dla terenów RMXMN niewymienionych w pkt 1) 
od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne 
SDW – w odległości 6 m, 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem RMXMN 6, od linii rozgraniczającej teren 
SDD 3 – w odległości 4 m, 

4) dla terenów RMXMN niewymienionych w pkt 3) 
od linii rozgraniczających drogi dojazdowe SDD 
– w odległości 6 m, 

5)  dla terenu RMXMN 2, RMXMN 3 i RMXMN 7 we-
dług rysunku planu. 

§ 15 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
MN 1 do MN 5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa niskiej 

intensywności  
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
b) zieleń urządzona, ogrody przydomowe; 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne. 

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem MN 4, od linii rozgraniczającej teren SDD 
3 – w odległości 4 m, 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MN 4, od linii rozgraniczającej teren 
SDL 1 – jak na rysunku planu, 

3) dla terenów MN niewymienionych w pkt 1) od 
linii rozgraniczających drogi dojazdowe SDD – 
w odległości 6 m. 

3. Dla terenów MN 1 i MN 2 wymagane są budynki 
o dachach dwuspadowych, symetrycznych o na-
chyleniu połaci od 42–45°, lokalizowane szczytami 
odpowiednio do dróg SDW 1 i SDD 1.  

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MNXU ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa niskiej 

intensywności lub usługowa, 
2) uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, ogrody przydomowe; 
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od gra-
nic terenów SDL 1 i SDD 1 w odległości 6 m. 

3. Ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy 
z wyjątkiem obiektów małej architektury. 

4. Ustala się zakaz zmian zewnętrznej formy budyn-
ków. 
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§ 17 

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

a) zieleń urządzona, b) urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej, 

2. Ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy 
z wyjątkiem obiektów małej architektury. 

3. Ustala się zakaz zmian zewnętrznej formy budyn-
ków. 

§ 18 

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

a) drogi leśne, urządzenia melioracyjne, tereno-
we urządzenia służące wypoczynkowi i re-
kreacji, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy dą-

żyć do rekultywacji zagłębień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

§ 19 

1. Dla terenów rolniczy oznaczonych na rysunku planu 
symbolem od R 1 do R 5: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy sadow-

nicze, ogrodnicze, łąki i pastwiska, 
2) uzupełniające: 

a) drogi transportu rolnego, urządzenia meliora-
cyjne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy dą-
żyć do rekultywacji zagłębień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

§ 20 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
SDL 1, SDL 2 ustala się przeznaczenie na drogi lokal-
ne. 

§ 21 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
SDD 1, SDD2, SDD 3 ustala się przeznaczenie na dro-
gi dojazdowe. 

§ 22 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
SDW 1, SDW2, SDW 3 ustala się przeznaczenie na 
drogi wewnętrzne. 

§ 23 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
SDg 1, SDg 2 ustala się przeznaczenie na drogi go-
spodarcze transportu rolnego. 

§ 24 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami WS 1, WS 2 ustala się przeznaczenie na cieki 
wodne, rowy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się, zarurowanie, poszerzenie oraz zmianę trasy cie-
ków wodnych w wyniku regulacji. 

R o z d z i a ł  4 

Przepisy kozcowe 

§ 25 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami R, ZL, SDL, SDD, SDg w wysokości 15u,  
2) dla pozostałych terenów w wysokości 15u. 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów. 

§ 27 

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

 STANISŁAW SZCZĘSNY 
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Załącz ik  r 1 do  chwały Rady 
Miejskiej w  arowie z d ia 
14 wrześ ia 2006 r. (poz. 3540) 
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Załącz ik  r 2 do  chwały Rady 
Miejskiej w  arowie z d ia 
14 wrześ ia 2006 r. (poz. 3540) 
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Załącz ik  r 3 do  chwały Rady 
Miejskiej w  arowie z d ia 
14 wrześ ia 2006 r. (poz. 3540) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJc KTÓRE NALE Ą DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINYc 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
  W związku z uchwaleniem planu wsi Boża ów inwestycją stanowiącą zadania własne 
gminy będzie odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 300 m. 

  Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje 
się, że szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wynosić będzie 75.000c– zł. 

  Przewiduje się, że finansowanie tego zadania odbywać się będzie ze środków Gminy, 
zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego 
Gminy. 
 

 
 

3541 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie  tworze ia odręw ych owwodów głosowa ia w wyworach 
do rad gri c rad powiatów i sejrików województw 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) na wniosek Burmistrza Miasta Nowa 
Ruda, Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

 
§ 1 

Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw: 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

13 ul. Parkowa 20 Dom Pomocy Społecznej 
w Nowej Rudzie 
ul. Parkowa 20 

14 ul. Srańcowa 3 Szpital Rejonowy w Nowej Rudzie 
ul. Srańcowa 3 

 
§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSSIEJ 

 BOŻENA BEJNAROWICZ 
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3542 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie  stale ia liczwy przez aczo ych do wyda ia w 2007 rok  
 owych lice cji  a wyko ywa ie tra sport  drogowego taksówką 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2088, zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 141, 
poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, 
Nr 175, poz. 1462, Nr 180, poz. 1494  i 1497)) Rada Miasta uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Liczba przeznaczonych do wydania w 2007 roku no-
wych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką w mieście Bolesławiec wynosi 10. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi 
Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogło-
szeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW MAŁKOWSKI 

 
 
 
 

3543 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie szczegól ych zasad i tryw  przyz awa iac wstrzyrywa ia 
i cofa ia  oraz wysokości  stype diów sportowych i  agród przyz awa ych 

zawod ikor oraz tre eror za wysokie wy iki sportowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 22 ust. 2 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 
ze zmianami), art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zmianami) Rada Miej-
ska w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyzna-
wania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość sty-
pendiów sportowych i nagród przyznawanych zawod-
nikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe. 

§ 2 

Stypendium sportowe Gminy Leśna, zwane dalej sty-
pendium, może być przyznawane zawodnikom, który 
łącznie spełnia następujące warunki: 

1. uprawia dyscyplinę sportową objętą programem 
igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, 

2. jest członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowe-
go, którego siedzibą jest Gmina Leśna, przez okres 
minimum jednego roku, do dnia złożenia wniosku 
o stypendium lub nagrodę, 

3. nie ukończył 25 lat, 
4. posiada aktualną kartę zgłoszeń bądź inny doku-

ment uprawniający do udziału w zawodach spor-
towych, 
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5. został powołany do polskiej kadry narodowej i obję-
ty przygotowaniami szkolenia centralnego do przy-
najmniej jednego sezonu startowego, 

6. zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Leśna, 
która polegała będzie na informowaniu o wkładzie 
finansowym Gminy Leśna w realizowane zadanie, 
a także poprzez umieszczenie logo Gminy Leśna na 
garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje 
to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-
prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub 
lub związek sportowy. 

§ 3 

1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody mo-
że składać klub sportowy zawodnikaXtrenera, mają-
cy siedzibę na terenie Gminy Leśna, w terminie do 
dnia 31 grudnia 2006 r. na 2007 rok obowiązywa-
nia niniejszej uchwały, a wnioski dotyczące przy-
znawania stypendiów w kolejnych latach kalenda-
rzowych do dnia 15 października roku poprzedzają-
cego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma 
być wypłacane. 

2. Wniosek o stypendium lub nagrodę powinien zawie-
rać: 
a) imię i nazwisko zawodnika, 
b) dokument potwierdzający przynależność zawod-

nika do stowarzyszenia, związku lub klubu spor-
towego, 

c) opis osiągnięć sportowych zawodnika, 
d) program szkolenia i związany z okresem tego 

szkolenia proponowany okres przyznania sty-
pendium, 

e) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania 
Burmistrza Gminy Leśna o okolicznościach uza-
sadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypen-
dium, 

f) zobowiązanie wnioskodawcy o promocji Gminy 
Leśna, o którym mowa w § 2 pkt 6. 

3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie 
dokumentów (potwierdzonych za zgodność z orygi-
nałem), o których mowa w § 2 pkt 4 i 5. 

§ 4 

Stypendia lub nagrody przyznaje, wstrzymuje i cofa 
Burmistrz Gminy Leśna, na wniosek klubu sportowego 
zrzeszającego zawodnika lub z własnej inicjatywy, po 
zasięgnięciu opinii Somisji Infrastruktury Budżetowej. 
Zaopiniowaniu przez Somisję podlega także wysokość 
przyznawanego stypendiumXnagrody. 

§ 5 

1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. nie 
dłużej niż do końca roku kalendarzowego. 

2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji 
i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 10. każ-
dego miesiąca, na wskazany przez zawodnika in-
dywidualny rachunek bankowy (w przypadku nie-
pełnoletniego zawodnika na wskazany rachunek 
bankowy rodzicaXprawnego opiekuna). 

3. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi 
od 100 do 2.000 złotych, wg następujących kryte-
riów: 
a) dla zawodników, uczniów szkół podstawowych 

– do 10u maksymalnej kwoty, 

b) dla zawodników, uczniów szkół gimnazjalnych – 
do 20u maksymalnej kwoty, 

c) dla zawodników, uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych – do 30u (nie ukończone 18 lat), do 50u 
(ukończone 18 lat) maksymalnej kwoty, 

d) dla zawodników niebędących uczniami – do 
100u maksymalnej kwoty. 

§ 6 

1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli: 
a) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowe-

go, 
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez 

organ statutowy właściwego polskiego związku 
sportowego, zgodnie z regulaminem tego związ-
ku. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi 
po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
ustały te przyczyny. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie stypen-
dium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez 
zawodnika, stypendium może być wypłacone także 
za cały okres wstrzymania. 

§ 7 

Stypendium cofa się zawodnikowi na wniosek trenera, 
władz związku lub klubu, który reprezentuje dany za-
wodnik, jeżeli w okresie jego pobierania: 
1. nie realizuje on programu szkoleniowego, 
2. została nałożona na niego kara dyscyplinarna prze-

widziana w statucie danego związku sportowego, 
3. utracił prawa zawodnika, o których mowa w § 2 

pkt 5, 
4. zmienił przynależność klubową, stając się członkiem 

związku lub klubu sportowego mającego siedzibę 
poza Gminą Leśna, 

5. utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną 
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Cen-
tralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, 

6. odmówił udziału w zawodach rangi mistrzowskiej, 
przynajmniej szczebla wojewódzkiego, 

7. odmówił promocji, o której mowa w § 2 pkt 6. 

§ 8 

1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do 
uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwier-
dzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane 
stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, 
jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

2. Wysokość stypendium wypłacanego zawodnikowi 
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez So-
misję, o której mowa w § 4. 

§ 9 

Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania 
Burmistrza Gminy Leśna o przyczynach stanowiących 
podstawę wstrzymania i cofnięcia stypendium oraz 
o czasowej niezdolności uprawiania sportu. 

§ 10 

Podstawę ustalenia wysokości stypendiów lub nagród 
stanowi kwota uchwalona w budżecie Gminy Leśna na 
dany rok budżetowy. 
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§ 11 

1. Łączna wysokość przyznawanych w danym roku 
kalendarzowym stypendiów i nagród nie może prze-
kroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie 
Gminy Leśna. 

2. Wykaz zawodników (trenerów), wysokość przy-
znanych im stypendiów i nagród oraz informacja 
o osiągniętych wynikach podlega ogłoszeniu na ta-
blicach ogłoszeń Gminy Leśna oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej. 

§ 12 

W przypadku przyznania stypendium, Burmistrz Gminy 
Leśna zawrze z zawodnikiem umowę określającą in-
dywidualne warunki związane z wykorzystaniem sty-
pendium jako pomocy finansowej. 

§ 13 

W przypadku osiągnięcia wysokich wyników sporto-
wych, zawodnikowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, 2, 
4, 5, i jego trenerowi może być przyznana jednorazo-
wa nagroda finansowa według kryterium: 
1. pięciokrotna wysokość miesięcznego stypendium 

za zdobyty medal na Igrzyskach Olimpijskich, Mi-
strzostwach Rwiata, Mistrzostwach Europy zgodnie 
z § 5 ust. 3, 

2. dwukrotna wysokość miesięcznego stypendium za 
zajęcie miejsca od 4 do 8 w Igrzyskach Olimpij-
skich, Mistrzostwach Rwiata, Mistrzostwach Euro-
py, zgodnie z § 5 ust. 3, 

3. 50u wysokości miesięcznego stypendium za zdo-
bycie medalu na Mistrzostwach Polski zgodnie 
z § 5 ust. 4. 

§ 14 

Rada Miejska w Leśnej ustala corocznie w budżecie 
kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów w danym 
roku. Swota ta może być powiększona o fundusze 
przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne. 

§ 15 

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

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie zasad  dziela ia i rozlicza ia dotacji  a prace ko serwatorskiec 
resta ratorskie  l w rowoty  w dowla e  przy zawytk   wpisa yr  do rejestr  

zawytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) i art. 176 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budżetu Gminy Olszyna mogą być udzielane do-
tacje celowe na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdują-
cym się na obszarze Gminy Olszyna, jeżeli: 
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, 
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, ar-

tystyczne lub naukowe. 
2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest wła-

ścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mo-
wa w ust. 1. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, usta-

lonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego za-
twierdzonego przez dotowanego. 

4. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona na pod-
stawie kosztorysu ofertowego oferenta, który zo-
stanie wybrany na wykonanie zadania w przetargu 
publicznym. 

5. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane może obejmować nakłady ko-
nieczne na: 
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytku, 
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych za-

bytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbęd-
nym dla zachowania tego zabytku, 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 
architektonicznych albo ich całkowite odtworze-
nie, 
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4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych, 
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia da-
chowego, rynien i rur spustowych, 

5) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach 
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 
oryginalne, wykonanie z drewna części składo-
we i przynależności. 

§ 2 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 25u 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać 
udzielona: 
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty 

w 100u są finansowane z dotacji pochodzą-
cych z innych źródeł, 

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 
Gminę Olszyna i inne uprawnione organy prze-
kroczyła wysokość 100u nakładów koniecz-
nych na te prace lub roboty. 

§ 3 

1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek 
o dotację wraz z następującymi załącznikami: 
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, 

którego dotyczą prace lub roboty, 
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania 

zabytkiem, 
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywa-

nych lub wykonanych prac lub robót ze wskaza-
niem źródeł ich finansowania, 

4) decyzją Wojewódzkiego Sonserwatora Zabyt-
ków we Wrocławiu zezwalającą na przeprowa-
dzenie prac lub robót oraz projektem i pozwole-
niem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub 
robót przy zabytku nieruchomym lub programem 
prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku 
ruchomym, 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skie-
rowanych do innych organów, 

6) wykazem prac lub robót wykonanych w okresie 
poprzedzającym dzień złożenia wniosku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącz-
nik nr 1 do uchwały. 

§ 4 

1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Olszyny 
do dnia 25 października każdego roku na następny 
rok budżetowy. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastoso-
wania w przypadku ubiegania się o dotację na pra-
ce interwencyjne wynikające z zagrożeniem zabyt-
ku. 

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Olszynie podej-
mując uchwałę na wniosek Burmistrza. 

2. W uchwale określa się nazwę otrzymującego dota-
cję, prace lub roboty, na wykonanie których przy-
znano dotację, oraz kwotę przyznanej dotacji. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olszynie. 

§ 6 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy 
określającej w szczególności: 
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania, 
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od 

wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub ro-
bót i rozliczenia tych wydatków, 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz 
zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu 
otrzymanej dotacji, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do podda-
nia się pełnej kontroli w zakresie należytego wyko-
nania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbęd-
nej dokumentacji, 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 

§ 7 

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest pozytywny proto-
kół odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem 
przedstawicieli Wojewódzkiego Sonserwatora Za-
bytków. 

2. W celu rozliczenia dotacji składa się pisemne spra-
wozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi 
Olszyny. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, sta-
nowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 8 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji nie-
zgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia 
w terminie określonym w umowie, nieterminowego 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nie-
prawidłowych lub niepełnych informacji, o których 
mowa w § 3 ust. 1, dotowany traci prawo do ubiega-
nia się o dotację z budżetu Gminy Olszyna przez kolej-
nych pięć lat. 

§ 9 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. 

§ 11 

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

 JAN WRÓBLEWSKI 
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Załącz ik  r 1 do  chwały Rady 
Miejskiej w Olszy ie z d ia 
27 wrześ ia 2006 r. (poz. 3544) 
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Załącz ik  r 2 do  chwały Rady 
Miejskiej w Olszy ie z d ia 
27 wrześ ia 2006 r. (poz. 3544) 
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3545 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r IX/70/2005 Rady Miejskiej w Olszy ie z d ia 
25 listopada 2005 r.  w  sprawie  przyjęcia  reg lari    wy agradza ia 
 a czycieli szkół prowadzo ych przez gri ę Olszy a oraz szczegółowych 
zasad   przyz awa ia   i   wypłaca ia   dodatk    rieszka iowego    a   rok 

w dżetowy 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Sarta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr IIX70X2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przy-
jęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szcze-
gółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006, 
zmienionej uchwałą nr IIX17X2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr IIX70X2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 
2006 wprowadza się § 21a w brzmieniu: 
podwyższa się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygo-
dniowy, obowiązkowy wymiar godzin w następujący sposób: 
 

Stopnie awansu zawodowego 
Poziom 

wykształcenia 
nauczyciel 
stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

1 
Pozostałe 
wykształcenie 

858,00 zł 1019,00 zł 1290,00 zł 1549,00 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicach ogłoszeń w placówkach oświatowych gminy Olszyna. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 
 

 
 
 

3546 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie dostosowa ia gra ic owwodów głosowa ia do sta   faktycz ego 
w rieście i gri ie Syców 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Syców uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

W związku z nadaniem nienazwanym ulicom w Syco-
wie nazw, w obwodzie nr 1 w Sycowie dodaje się 
ulice: Mieszka I, Bolesława Srzywoustego, Władysła-
wa Łokietka, Bolesława Chrobrego i w obwodzie nr 8 
ulica Bukowa. 

§ 2 

W obwodzie głosowania nr 2 zmienia się nazwę 
ul. Armii Czerwonej na ul. Jana Pawła II, a w obwo-
dzie głosowania nr 4 zmienia się nazwę ul. Generała 
Rwierczewskiego na ul. Wrocławską. 

§ 3 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania stano-
wi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Syców. 

§ 4 

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

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 KAZIMIERZ CICHOŃ 

 
 

Załącz ik do  chwały Rady Miej-
skiej w Sycowie z d ia 28 wrze-
ś ia 2006 r. (poz. 3546) 

 
Numer 

obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej 
Somisji Wyborczej 

1 MIASTO SYCÓW – ulice: 
Asnyka, Baczyńskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Srzywouste-
go, Dąbrowskiej, iindera, eubala, Jana III Sobieskiego, Saliska, Som-
batantów, Sorczaka, Mieszka I, Nowotki, Obrońców Westerplatte, 
Orzeszkowej, Prusa, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Starzyńskiego, 
Szarych Szeregów – numery nieparzyste, Szenwalda, Witosa, Włady-
sława Łokietka, Zawadzkiego, Zubrzyckiego 

Publiczna Przedszkole nr 1 
w Sycowie 
ul. Saliska 8 
tel. 785-51-59 

2 MIASTO SYCÓW – ulice: 
Aleja 15-lecia, Garncarska, Jana Pawła II, Sasztanowa, Sępińska, 
Somorowska, Malerz, Mickiewicza, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, 
Polna, Szosa Sępińska, Waryńskiego, Zawada 

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Sycowie 
ul. Mickiewicza 5 
tel. 785-51-57 

3 MIASTO SYCÓW – ulice: 
Aleja nad Wałem, Bema, Dąbrowskiego, Sossaka, Sościelna, So-
ściuszki, Ssiędza Jana Gorczycy, Ssiędza Rudy, Matejki, Piastowska, 
Plac Wolności, Pułaskiego, Szkolna, Rrodkowa, Wałowa, Wojska Pol-
skiego 

Centrum Sultury 
w Sycowie 
ul. Sościelna 16 
tel. 785-51-53 

4 MIASTO SYCÓW – ulice: 
Broniewskiego, Daszyńskiego, Solejowa, Sonopnickiej, Susocińskiego, 
Leśna, Norwida, Nowowiejska, Oleśnicka, Parkowa, Partyzantów, 
1 Maja, Plac Srólowej Jadwigi, Powstańców, Reymonta, Robotnicza, 
Sawickiej, Słowackiego, Sucharskiego, Tęczowa, Wierzbowa, Wro-
cławska, Zwycięzców 

Slub Seniora 
w Sycowie 
ul. 1 Maja 3 
tel. 785-27-01 

5 SOŁECTWA: 
Gaszowice, Stradomia Wierzchnia, Szczodrów 

Szkoła Podstawowa 
w Stradomi Wierzchniej 
tel. 785-13-88 

6 SOŁECTWA: 
Biskupice, Drołtowice, Zawada 

Szkoła Podstawowa 
w Drołtowicach 
tel. 785-14-27 

7 SOŁECTWA: 
Działosza, Nowy Dwór, Wielowieś 

Szkoła Podstawowa 
w Działoszy 
tel. 785-16-24 

8 SOŁECTWA: 
Somorów, Wioska i ulice: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Slonowa, 
Swiatowa, Lipowa, Szarych Szeregów – numery parzyste 

Publiczne Przedszkole nr 2 
z Grupą Żłobkową 
w Sycowie 
ul. Somorowska 2 
tel. 785-51-61 

9 SOŁECTWO: 
Rlizów 

Szkoła Podstawowa 
iilia w Rlizowie 
tel. 785-19-92 
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3547 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie dostosowa ia opis  gra ic okręgów wyworczych do sta   
faktycz ego w rieście i gri ie Syców 

 Na  podstawie  art. 92  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta 
i Gminy Syców uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z nadaniem nienazwanym ulicom w Syco-
wie nazw, w okręgu wyborczym nr 1 w Sycowie do-
daje się ulice: Mieszka I, Bolesława Srzywoustego, 
Władysława Łokietka i Bolesława Chrobrego i w okrę-
gu nr 7 ulica Bukowa. 

§ 2 

W okręgu wyborczym nr 1 zmienia się nazwę ul. Armii 
Czerwonej na ul. Jana Pawła II, a w okręgu wybor-
czym nr 2 zmienia się nazwę ul. Generała Rwierczew-
skiego na  ul. Wrocławską. 

§ 3 

Jednolity wykaz stałych okręgów wyborczych stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Syców. 

§ 5 

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

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 KAZIMIERZ CICHOŃ 

 
 
 

Załącz ik do  chwały Rady Miej-
skiej w Sycowie z d ia 28 wrze-
ś ia 2006 r. (poz. 3547) 

 
Numer 
Okręgu 

Wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba radnych 
w okręgu 

1 

SYCÓW 
Ulice: Aleja 15-lecia, Asnyka, Baczyńskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesła-
wa Srzywoustego, Dąbrowskiej, iindera, Garncarska, eubala, Jana Pawła II, 
Jana III Sobieskiego, Saliska, Sasztanowa, Sępińska, Sombatantów, Somo-
rowska, Sorczaka, Malerz, Mickiewicza, Mieszka I, Nowotki, Obrońców 
Westerplatte, Ogrodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Pawłówek, Polna, Prusa, 
Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Starzyńskiego, Szarych Szeregów – numery 
nieparzyste, Szenwalda, Szosa Sępińska, Waryńskiego, Witosa, Władysława 
Łokietka, Zawada, Zawadzkiego, Zubrzyckiego 

5 

2 

SYCÓW 
Ulice: Aleja nad Wałem, Bema, Broniewskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, 
Solejowa, Sonopnickiej, Sossaka, Sościelna, Sościuszki, Ssiędza Jana Gor-
czycy, Ssiędza Rudy, Susocińskiego, Leśna, Matejki, Norwida, Nowowiejska, 
Oleśnicka, Parkowa, Partyzantów, Piastowska, 1 Maja, Plac Srólowej Jadwi-
gi, Plac Wolności, Powstańców, Pułaskiego, Reymonta, Robotnicza, Sawic-
kiej, Słowackiego, Sucharskiego, Szkolna, Rrodkowa, Tęczowa, Wałowa, 
Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zwycięzców 

5 

3 SOŁECTWA: Gaszowice, Szczodrów 1 
4 SOŁECTWO: Stradomia Wierzchnia 1 
5 SOŁECTWA: Biskupice, Drołtowice, Zawada 1 
6 SOŁECTWA: Działosza, Nowy Dwór, Wielowieś 1 

7 
SOŁECTWA: Somorów, Rlizów, Wioska i ulice: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, 
Slonowa, Swiatowa, Lipowa, Szarych Szeregów – numery parzyste 

1 
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3548 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 11 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r VIII/53/2003 Rady Gri y w Olszy ie z d ia 
26 listopada 2003 r. w sprawie określe ia zasad zwyciac  awycia 
i owciąża ia   ier chorości  oraz  ich  wydzierżawia ia  l w   ajr   a okres 

dł ższy  iż 3 lata 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

§ 10 uchwały nr VIIIX53X2003 Rady Gminy w Olszynie 
z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia za-
sad zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 
3 lata otrzymuje brzmienie: 
Uchwała owowiąz je od d ia wejścia w życie do d ia 
31 stycz ia 2007 r. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach 
ogłoszeń. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 

 
 

3549 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 23 października 2006 r. 

w sprawie  dziela ia porocy regio al ej  a wspiera ie  owych i westycji 
l w   tworze ie    owych   riejsc   pracy   związa ych   z   ową  i westycją 

 a tere ie Gri y Ści awa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, 
Nr 175, poz. 1457), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania pomo-
cy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji na 
terenie Gminy Rcinawa w postaci zwolnień z po-
datku od nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie 
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1017) zwanym w dalszej czę-
ści uchwały rozporządzeniem. 

2. Przedsiębiorca może nabyć prawo do pomocy 
udzielanej na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale na okres do 4 lat chyba, że wcześniej wy-

korzysta maksymalną intensywność pomocy regio-
nalnej w Gminie Rcinawa. 

§ 2 

1. Warunkiem udzielenia pomocy jest: 
1) dokonanie w formie wniosku zgłoszenia Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Rcinawa przed rozpo-
częciem realizacji inwestycji o zamiarze korzy-
stania z pomocy, 

2) zakończenie nowej inwestycji w okresie do 
24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru korzy-
stania z pomocy lub utworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją w okresie 
do 6 miesięcy po zakończeniu nowej inwestycji, 
z którą są związane utworzone miejsca pracy. 
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2. Przedsiębiorca zgłaszający zamiar skorzystania 
z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia: 
1) dokumentów potwierdzających tytuł prawny do 

nieruchomości, 
2) dokumentów potwierdzających prowadzenie 

działalności gospodarczej, 
3) zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami 

publicznoprawnymi wydane przez właściwe or-
gany administracji publicznej (ZUS, US). 

§ 3 

Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa 
w § 1 uchwały jest: 
1. Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębior-

ców: 
a) zainwestowanie ogółem w nową inwestycję 

kwoty przekraczającej równowartość w złotych 
kwoty 15.000 EURO, przy czym w pierwszym 
roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesio-
nych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie 
może być niższa niż równowartość 
6.000 EURO, 

b) zainwestowanie ogółem w nową inwestycję 
kwoty przekraczającej równowartość w złotych 
kwoty 10.000 EURO oraz utworzenie na terenie 
Gminy Rcinawa co najmniej 3 nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, przy czym 
w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia 
kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się 
do pomocy nie może być niższa niż równowar-
tość 6.000 EURO. 

2. Dla średnich przedsiębiorców: 
a) zainwestowanie ogółem w nową inwestycją 

kwoty przekraczającej równowartość w złotych 
kwoty 30.000 EURO, przy czym w pierwszym 
roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesio-
nych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie 
może być niższa niż równowartość 
12.000 EURO, 

b) zainwestowanie ogółem w nową inwestycję 
kwoty przekraczającej równowartość w złotych 
kwoty 20.000 EURO oraz utworzenie na terenie 
Gminy Rcinawa co najmniej 15 nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, przy czym 
w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia 
kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się 
do pomocy nie może być niższa niż równowar-
tość 12.000 EURO. 

§ 4 

1. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy, w terminie 
do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego na-
stępującego po roku, w którym uzyskali pomoc 
udzieloną na podstawie niniejszej uchwały są zo-
bowiązani do składania: 
a) oświadczeń wg ustalonego wzoru, w którym 

udokumentują spełnienie warunków określonych 
w uchwale (dołączając kopie dokumentów po-
twierdzających zaangażowanie środków finan-
sowych w czasie trwania inwestycji i po jej za-
kończeniu lub utworzeniu nowych miejsc pracy, 
tj. rachunki, faktury, inne dokumenty świadczą-
ce o wielkości poniesionych kosztów, 

b) informacji wg ustalonego wzoru o wielkości 
otrzymanej pomocy publicznej bez względu na 
jej formę i źródło. 

  2. Na postawie informacji, o której mowa w ust. 1, 
organ podatkowy dokonuje do dnia 31 stycznia 
oceny udzielonej pomocy ze szczególnym 
uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej inten-
sywności pomocy. 

  3. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności 
pomocy publicznej nastąpiło w związku ze zwol-
nieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomo-
ści w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej 
pomocy ponad dopuszczalną podlega zwrotowi 
w terminie 30 dni od dnia przekroczenia dopusz-
czalnej intensywności pomocy. 

  4. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest 
zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, 
na wniosek organu udzielającego pomocy – do-
datkowych informacji niezbędnych do oceny jego 
prawidłowości. 

  5. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić pi-
semnie organ podatkowy o utracie warunków do 
zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość 
udzielanej pomocy, w terminie 14 dni od dnia po-
wstania okoliczności powodujących taką utratę 
lub zmianę. 

  6. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia 
zobowiązany jest do zapłaty kwoty podatku, którą 
byłby zobowiązany zapłacić gdyby nie została mu 
udzielona pomoc za okres, w którym nienależnie 
korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za 
zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w terminie 14 dni od dnia utraty powyższego 
zwolnienia. 

  7. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ 
podatkowy, co do spełnienia warunków uprawnia-
jących do uzyskania zwolnienia traci prawo do 
zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 
okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

  8. Organ udzielający pomocy regionalnej na podsta-
wie niniejszej uchwały uprawniony jest do kontroli 
spełniania przez przedsiębiorców warunków do 
korzystania ze zwolnienia z podatku od nierucho-
mości na zasadach określonych w ustawie – Or-
dynacja podatkowa. 

  9. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących 
skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej po-
mocy, zastosowanie mają przepisy o pomocy pu-
blicznej. 

10. Wzór oświadczenia i informacji, o których mowa 
w ust. 1, określi Burmistrz Miasta i Gminy Rcina-
wa w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od 
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Rcinawa. 

§ 11 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ANDRZEJ SITARSKI 
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3550 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie  stale ia wysokości stawki proce towej opłaty adiace ckiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1 

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
związanej z budową infrastruktury technicznej w wy-
sokości 25u różnicy między wartością, jaką nieru-
chomość miała przed wybudowaniem urządzeń infra-
struktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość 
ma po jej wybudowaniu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogów. 

§ 3 

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

 EUGENIUSZ PATYK 

 
 

3551 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie  sta owie ia por ików przyrody 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące poje-
dyncze drzewa: 
1. dąb szypułkowy (QuerQue robur) o obwodzie pnia 

na wysokości 1,3 m nad ziemią – 3,63 m, wyso-
kości 28 m, średnicy korony 20 m, rosnący na 
skrzyżowaniu ulic SołłątajaXStaszica (obręb 7 Stare 
Miasto, działka nr 107); 

2. topola biała (Populue alba) o obwodzie pnia na wy-
sokości 1,3 m nad ziemią – 3,50 m, wysokości 
25 m, średnicy korony 18 m, rosnąca przy skrzy-
żowaniu ulic DaszyńskiegoXBudowlanych (obręb 6 
eutnik, działka nr 141); 

3. lipa drobnolistna (Tilia Qordata) o obwodzie pnia na 
wysokości 1,3 m nad ziemią – 4,66 m, wysokości 
25 m, średnicy korony 20 m, rosnąca na terenie 
cmentarza komunalnego przy ulicy Rwierkowej (ob-
ręb 13 Brzostów, działka nr 365X2); 

4. dąb szypułkowy (QuerQue robur) o obwodzie pnia 
na wysokości 1,3 m nad ziemią – 4,39 m, wyso-
kości 30 m, średnicy korony 35 m, rosnący przy 
bramie wejściowej na cmentarz komunalny przy 
ulicy Rwierkowej (obręb 13 Brzostów, działka 
nr 13); 

5. dąb szypułkowy forma stożkowata (okaz wielop-
niowy) (QuerQue robur f. Faetigiata) o obwodach 
pni na wysokości 1,3 m nad ziemią – 2,73, 0,61, 
0,44, 0,68, 0,45, 0,88 m, wysokości 20 m, śred-
nicy korony 7 m, rosnący przy ulicy Rudnowskiej 
(obręb 11 Srzepów, działka nr 137); 

6. dąb szypułkowy (QuerQue robur) o obwodzie pnia 
na wysokości 1,3 m nad ziemią – 4,07 m, wyso-
kości 30 m, średnicy korony 25 m, rosnący na te-
renie parku przy ulicy Daszyńskiego (obręb 9 Żar-
ków, działka nr 2X2); 

7. dąb szypułkowy (QuerQue robur) o obwodzie pnia 
na wysokości 1,3 m nad ziemią – 4,08 m, wyso-
kości 25 m, średnicy korony 23 m, rosnący przy 
ulicy Budowlanych w parku nad Strumykiem w po-
bliżu oczka wodnego (obręb 6 eutnik, działka 
nr 270); 

8. dąb szypułkowy (QuerQue robur) o obwodzie pnia 
na wysokości 1,3 m nad ziemią – 3,66 m, wyso-
kości 25 m, średnicy korony 23 m, rosnący przy 
ulicy Budowlanych w parku nad Strumykiem w po-
bliżu oczka wodnego (obręb 6 eutnik, działka 
nr 270); 

9, magnolia drzewiasta (Magnolia aQuminata) o obwo-
dzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią – 5,13 m, 
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wysokości 25 m, średnicy korony 20 m, rosnąca 
w parku na osiedlu Paulinów (obręb 18 Sopernik, 
działka nr 190X2); 

10. miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) o obwodzie 
pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią – 3,80 m, 
wysokości 25 m, średnicy korony 17 m, rosnący 
w parku na osiedlu Paulinów (obręb 18 Sopernik, 
działka nr 190X2); 

11. platan klonolistny (Platanue x aQerifolia) o obwo-
dzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią – 
4,70 m, wysokości 25–30 m, średnicy korony 
20 m, rosnący w parku nad Strumykiem w strefie 
ciszy (obręb 6 eutnik, działka nr 270); 

12. platan klonolistny (Platanue x aQerifolia) o obwo-
dzie pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią – 
3,60 m, wysokości 25–30 m, średnicy korony 
20 m, rosnący w parku na osiedlu Paulinów (ob-
ręb 18 Sopernik, działka nr 190X2); 

13. dąb szypułkowy (QuerQue robur) o obwodzie pnia 
na wysokości 1,3 m nad ziemią – 4,40 m, wyso-
kości 30 m, średnicy korony 25 m, rosnący 
w parku na osiedlu Paulinów (obręb 18 Sopernik, 
działka nr 190X2); 

14. tulipanowiec (Liriodendron tulipifera) o obwodzie 
pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią – 2,38 m, 
wysokości 20 m, średnicy korony 14 m, rosnący 
w parku „iosa” (obręb 7 Stare Miasto, działka 
nr 118); 

15. buk zwyczajny odm. czerwonolistna (Fague eilva-
tiQa f. Purpurea) (Ation) C.S. Schneid 
(=Atropunicea’ hort.) o obwodzie pnia na wyso-
kości 1,3 m nad ziemią – 3,10 m, wysokości 
20 m, średnicy korony 12 m, rosnący w parku 
nad iosą przy ulicy Bolesława Srzywoustego (ob-
ręb 6 eutnik, działka nr 8); 

16. buk zwyczajny odm. czerwonolistna (Fague eilva-
tiQa f. Purpurea) (Ation) C.S. Schneid 
(=Atropunicea’ hort.) o obwodzie pnia na wyso-
kości 1,3 m nad ziemią – 3,10 m, wysokości 
20 m, średnicy korony 12 m, rosnący w parku 
nad iosą przy ulicy Bolesława Srzywoustego (ob-
ręb 6 eutnik, działka nr 8). 

§ 2 

Ustanawia się pomnikami przyrody następujące grupy 
drzew: 
1. grupa głogów dwuszyjkowych odm. pełnokwiatowa 

(Crataegue laevigata Pior) DC. (C. oxyaQantha L. 
pro parte f. ‘Rubra Plena ) o obwodach pni na wy-
sokości 1,3 m nad ziemią – 1,45 m (nr 1), 1,00 m 
(nr 2), 0,93 m (nr 3), 1,37 m (nr 4), 1,01 m (nr 5), 
1,31 m (nr 6), 1,15 m (nr 7), 1,14 m (nr 8), 
0,86 m (nr 9), 1,52 m (nr 10), 1,41 m (nr 11), 
1,37 m (nr 12), wysokości ok. 8-10 m, średnicy 
korony od 5 do 7 m, rosnących na skwerze przy 
ulicy Piekarskiej (obręb 7 Stare Miasto, działka 
nr 25 i 90X1) – dawny Plac Wilhelma; 

2. grupa czterech klonów pospolitych odm. kulista 
(AQer platanoidee, f. Globoeum) o obwodach pni na 
wysokości 1,3 m nad ziemią – 1,16 m (nr 1), 
1,37 m (nr 2), 1,40 m (nr 3), 1,38 m (nr 4), wyso-
kości 10 m, średnicy korony od 7 do 9 m, rosną-
cych przy ulicy Sościuszki (obręb 5 Sościuszki, 
działka nr 250); 

3. grupa dwóch platanów klonolistnych (Platanue x 
aQerifolia) o obwodach pni na wysokości 1,3 m – 
5,50 m (nr 1) i 4,30 m (nr 2), wysokości 25 m, 
średnicy korony 20 m, rosnących w parku na osie-
dlu Paulinów (obręb 18 Sopernik, działka nr 190X2); 

4. szpaler siedmiu dębów szypułkowych (QuerQue 
robur ) o obwodach pni na wysokości 1,3 m nad 
ziemią – 2,80 (nr 1), 1,92 (nr 2), 1,77 m (nr 3), 
1,82 m (nr 4), 2,50 m (nr 5), 1,90 m (nr 6), 2,24 
m (nr 7), wysokości ok. 20 m, średnicy korony 
12 m, rosnących przy ulicy Rzeźniczej (obręb 7 Sta-
re Miasto, działka nr 110). 

§ 3 

Drzewa i grupy drzew wymienione w paragrafie 1 i 2 
posiadają karty ewidencyjne określające ich położenie, 
parametry i stan zdrowotny. Sarty stanowią załączniki 
do niniejszej uchwały. 

§ 4 

W stosunku do wyżej wymienionych pomników przy-
rody wprowadza się następujące zakazy: 
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiek-

tów chronionych. 
2. Umieszczania w najbliższym sąsiedztwie tablic re-

klamowych. 
3. Budowy budynków, budowli, obiektów małej archi-

tektury i tymczasowych obiektów budowlanych 
mogących mieć negatywny wpływ na obiekty chro-
nione. 

4. Prowadzenia prac ziemnych, które mogą wpłynąć 
na zmianę stosunków wodnych w obrębie systemu 
korzeniowego drzew lub uszkodzenie systemu ko-
rzeniowego w jakikolwiek inny sposób. 

5. Zaśmiecania terenu i zanieczyszczania gleby wokół 
obiektów chronionych. 

6. Zmiany sposobu użytkowania terenu. 

§ 5 

Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomników przy-
rody mogą być prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje. 

§ 6 

Nadzór nad wymienionymi wyżej pomnikami przyrody 
sprawuje Prezydent Miasta Głogowa. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 8 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSSIEJ  

 EUGENIUSZ PATYK 
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3552 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie  ada ia  azwy  licy  a tere ie riasta Głogowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę Tade sza Kości szki ulicy łączącej 
ulicę Wojska Polskiego z ulicą Generała Władysława 
Sikorskiego. 

§ 2 

Szczegółowy przebieg ulicy, o której mowa w § 1, 
określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały. 
 
 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 4 

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

 EUGENIUSZ PATYK 
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Załącz ik do  chwały Rady Miej-
skiej w Głogowie z d ia 24 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3552) 
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3553 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie  ada ia  azwy skwer   a osiedl  Śródrieście w Głogowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę Korwata tów skwerowi położone-
mu pomiędzy ulicami Generała Władysława Sikorskie-
go, Wojska Polskiego i Generała Tadeusza Rozwadow-
skiego. 

§ 2 

Szczegółową lokalizację skweru, o którym mowa 
w § 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 4 

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

 EUGENIUSZ PATYK 
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Załącz ik do  chwały Rady Miej-
skiej w Głogowie z d ia 24 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3553) 
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3554 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zwol iez od podatk  od  ier chorości w cel   dziela ia porocy 
regio al ej   a wspiera ie   owych i westycji  l w tworze ie  owych riejsc 

pracy związa ych z  ową i westycją 

 Na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844), § 1, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów 
dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) Rada Miejska 
w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją na terenie gminy Leśna następuje 
zgodnie na warunkach określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie 
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspie-
ranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1017), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

§ 2 

1. Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
przewidzianego „rozporządzeniem” jest zgłoszenie 
organowi podatkowemu o zamiarze korzystania 
z pomocy, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

2. Zamiar korzystania z pomocy regionalnej przedsię-
biorca winien zgłosić w organie podatkowym 
w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącz-
nik nr 1 do uchwały, przed rozpoczęciem realizacji 
inwestycji, nie później niż do dnia 31 grudnia 
2006 r. 

§ 3 

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie 
„rozporządzenia” są zobowiązani dołączyć do wniosku 
o zamiarze korzystania z pomocy: 
1. Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej 

niż de minimis na formularzu stanowiącym załącz-
nik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzy-
manej pomocy innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1960). 

2. Pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł prawny 
do nieruchomości. 

3. Oświadczenie o planowanych kosztach inwestycyj-
nych, kwalifikujących się do objęcia pomocą na 
podstawie „rozporządzenia”. 

4. Zobowiązuje się do utrzymania (załącznik nr 2 do 
uchwały): 
a) nowej inwestycji przez okres co najmniej pięciu 

lat od dnia jej zakończenia. 
b) utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją przez okres co 
najmniej pięciu lat od dnia ich utworzenia. 

5. Zobowiązuje się do pokrycia co najmniej 25u kosz-
tów inwestycji ze środków własnych (załącznik 
nr 3 do uchwały). 

§ 4 

Nowa inwestycja powinna być zakończona do dnia 
31 grudnia 2008 roku, a nowe miejsca pracy związane 
z nową inwestycją powinny być utworzone nie później 
niż w terminie 3 lat od dnia zakończenia tej inwestycji. 

§ 5 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną, następuje w drodze decyzji 
organu podatkowego, po złożeniu informacji o nieru-
chomościach i obiektach budowlanych i informacji 
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nierucho-
mości, natomiast dla osoby prawnej, jednostki organi-
zacyjnej oraz spółki niemającej osobowości prawnej – 
w drodze deklaracji na podatek od nieruchomości 
i informacji o zwolnieniach podatkowych w podatku 
od nieruchomości, według obowiązujących wzorców. 

§ 6 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty, budynki i budowle lub ich części, sta-

nowiące nową inwestycję w rozumieniu rozpo-
rządzenia Rady Ministrów, o którym mowa wy-
żej na okres 1 roku, 

2) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca 
pracy związane z nową inwestycją i zatrudnią 
pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar 
czasu pracy w rozumieniu rozporządzenia Rady 
Ministrów, o którym mowa wyżej na okres: 
a) 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 

utworzono co najmniej 7 miejsc pracy, 
b) 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 

utworzono co najmniej 15 miejsc pracy, 
c) 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 

utworzono co najmniej 27 miejsc pracy, 
d) 5 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 

utworzono co najmniej 43 miejsca pracy. 
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują 
od dnia powstania obowiązku podatkowego do 
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
przekroczono maksymalną intensywność pomocy, 
o której mowa w § 8 ww. rozporządzenia Rady Mi-
nistrów lub maksymalną wielkość pomocy wymie-
nionej w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Mini-
strów, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2016 roku. 

§ 7 

1. Beneficjent pomocy, na żądanie organu podatko-
wego, przedkłada dowody i informacje, o których 
mowa w rozporządzeniu celem stwierdzenia speł-
nienia warunków do korzystania z pomocy. 

2. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia 
kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjen-
ta pomocy warunków zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości i obowiązków zawartych w „rozporzą-
dzeniu”. 

§ 8 

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia 
z podatku od nieruchomości w przypadku: 
a) nieutrzymania nowej inwestycji co najmniej 

przez pięć lat od dnia jej zakończenia lub 
w przypadku pomocy na utworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją – 
nieutrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy 
przez okres co najmniej pięciu lat od dnia ich 
utworzenia, 

b) przedstawienia organowi podatkowemu nie-
prawdziwych dokumentów i informacji, upraw-
niających do korzystania ze zwolnienia.   

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do 
zwolnienia z podatku od nieruchomości na podsta-
wie „rozporządzenia” w terminie 14 dni od dnia 
powstania okoliczności powodującego jego utratę. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku 
od nieruchomości beneficjent pomocy zobowiązany 
jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach 
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami). 

 

§ 9 

1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze 
zwolnienia z podatku od nieruchomości są zobo-
wiązani w terminie do dnia 15 stycznia każdego ro-
ku, przedstawić informację o innej pomocy publicz-
nej otrzymanej na wspieranie nowej inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa 
inwestycją. 

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku podatko-
wego pomocy publicznej ponad dopuszczalną in-
tensywność, beneficjent zobowiązany jest do zwro-
tu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej 
ponad dopuszczalną intensywność, w terminie do 
dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na za-
sadach przewidzianych w ustawie – Ordynacja po-
datkowa. 

§ 10 

1. Gmina Leśna należy do podregionów, w których 
zgodnie z § 8 ust. 1 „rozporządzenia” maksymalna 
intensywność pomocy, liczona jako stosunek 
ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą wynosi 50u.  

2. W przypadku pomocy udzielanej mikroprzedsiębior-
cy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy z wyjąt-
kiem przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną 
intensywność pomocy podwyższa się o 15 punk-
tów procentowych wyrażonych jako ekwiwalent 
dotacji brutto w stosunku do maksymalnej inten-
sywności wymienionej w ust. 1. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 
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Załącz ik  r 1 do  chwały Rady 
Miejskiej w Leś ej z d ia 25 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3554) 
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Załącz ik  r 2 do  chwały Rady 
Miejskiej w Leś ej z d ia 25 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3554) 
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Załącz ik  r 3 do  chwały Rady 
Miejskiej w Leś ej z d ia 25 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3554) 
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3555 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r XLII/243/05 Rady Miejskiej w Leś ej z d ia 
25  raja  2005  r.   w  sprawie  reg lari     dziela ia  porocy  raterial ej 

dla   cz iów 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska 
w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wysokość 
stypendium szkolnego uzależniona jest między innymi 
od sytuacji materialnej uczniów, ich rodzin i wynosi 
miesięcznie stosownie do art. 90d ust. 9: 
a) o dochodzie do 170 zł na osobę – 80 zł, 
b) o dochodzie powyżej 170 zł do 250 zł – 65 zł, 
c) o dochodzie powyżej 250 zł do 351 zł – 52 zł.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 
2006 roku. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 

 
 
 

3556 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie  ada ia  azw  lic  a tere ie riasta Przerków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się dla działek 992 i 1209 stanowiących 
drogę dojazdową do działek 1179, 1182, 
1183,1186, 1187, 1188, 1191, 1194, 1195, 
1198, 1199, 1202,1203, 1206, 1207, 1210, 
1211, 1212, 991X4, 991X5, 1000 nazwę ulicy 
„WRZOSOWA”. 

2. Nadaje się dla działki 1173 stanowiącą drogę do-
jazdową do działek 1181, 1184, 1185, 1189, 
1190, 1192, 1193, 1196, 1197, 1200, 1201, 
1204, 1205, 1208, 1155, 1156, 1159, 1172, 
1171, 1170, 1169, 1168 nazwę ulicy 
„ŚWIERKOWA”. 

3. Nadaje się dla działki 1147 stanowiącej drogę do-
jazdową do działek 1178, 1177, 1176, 1174, 
1175, 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1158, 
1157, 1160, 1161,  1154, 1148, 1149, 1150, 
1151, 1152, nazwę ulicy „JODŁOWA”. 

4. Nadaje się dla działki 1113 stanowiącej drogę do-
jazdową do działek 1130, 1129, 1128, 1127, 
1126, 1125, 1124, 1123, 1122, 1139, 1138, 

1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 
1146, 1145, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 
1120, 1119,1118, 1117, 1116 nazwę ulicy 
„MODRZEWIOWA”. 

5. Załącznik graficzny ulic, o których mowa w § 1 
w pkt 1–4, stanowi załącznik do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Przemków. 

§ 3 

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

 ANIELA KLITA 
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Załącz ik do  chwały Rady Miej-
skiej w Przerkowie z d ia 25 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3556) 
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3557 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie zria  w Stat cie Dor  K lt ry w Środzie Śląskiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Domu Sultury w Rrodzie Rląskiej stano-
wiącym załącznik do uchwały nr IIVIIIX260X2000 
Rady Gminy i Miasta w Rrodzie Rląskiej z dnia 
20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu insty-
tucji kultury pod nazwą Dom Sultury w § 7 dodaje się 
punkt h, i, j o treści: 
„h) prowadzenie działalności kina, 
  i) prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich, 
  j) prowadzenie klubów dla młodzieży zagrożonej pa-

tologiami społecznymi.” 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rrody 
Rląskiej. 

§ 3 

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

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3558 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie  ada ia  azwy plac  

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę „PLAC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY” placowi położonemu w Zgorzelcu przy ul. 
Cmentarnej, oznaczonego w ewidencji gruntów jako 
działki Nr 3X1 i 16X3 (Obr. II, AM–6). 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 3 

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

 MAREK WOLANIN 
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3559 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie  ada ia Stat t  Urzędowi Miasta Zgorzelec 

 Działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się Statut Urzędowi Miasta Zgorzelec o treści 
jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 
 
 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 MAREK WOLANIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącz ik do  chwały Rady Miasta 
Zgorzelec z d ia 25 paździer ika 
2006 r. (poz. 3559) 

 
 

STATUT URZĘDU MIASTA ZGORZELEC 
 
 

§ 1 

Urząd Miasta Zgorzelec, zwany w dalszej części Statu-
tu „Urzędem” jest gminną jednostką organizacyjną 
Gminy Miejskiej Zgorzelec, działającą w formie jed-
nostki budżetowej. 

§ 2 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.); 

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

§ 3 

1. Siedzibą  Urzędu  jest  budynek  przy  ul. Domań-
skiego 7 w Zgorzelcu. 

2. Przedmiotem działalności Urzędu jest umożliwianie 
Burmistrzowi Miasta Zgorzelec realizację zadań 
Gminy Miejskiej Zgorzelec określonych w przepi-
sach prawa. 

3. Sierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Zgorze-
lec, który organizuje działalność Urzędu i odpowia-
da za jego funkcjonowanie. 

§ 4 

Strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady funkcjo-
nowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Miasta Zgorzelec.  

§ 5 

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie jego na-
dania.  
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3560 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 26 października 2006 r. 

zrie iająca  chwałę  r XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzk  z d ia 
27  paździer ika  2005  r.   w  sprawie  reg lari     dziela ia  porocy 
raterial ej  o charakterze  socjal yr  dla  cz iów zarieszkałych   a tere ie 

Gri y Miejskiej w Kłodzk  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku 
z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowią-
cych podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń 
rodzinnych i § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 
2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) Rada 
Miejska w Słodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr ILIIIX359X2005 Rady Miejskiej w Słodzku z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Słodzku § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego ustala się następująco: 

przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie 
liczonym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 

z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 

miesięczna wysokość stypendium, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992) 

do 150,– zł 
od 151,– zł do 316,– zł 
od 317,– zł do 351,– zł 

do 128,– zł 
do 100,– zł 
do 70,– zł 

 
§ 2 

Pozostała treść uchwały nr ILIIIX359X2005 Rady Miejskiej w Słodzku z dnia 27 października 
2005 r. nie ulega zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słodzka. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 października 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSSIEJ 

 JÓZEF MIGDAŁ 
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3561 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ilości lice cji  a tra sport drogowy taksówką osowową 
 a owszarze riasta Kowary  a 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) Rada Miejska w Sowarach uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się liczbę przeznaczonych do wydania 
w 2007 r. nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką w ilości 10 licencji. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Sowary. 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSSIEJ 

 TADEUSZ CWYNAR 
 
 

3562 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie określe ia zasad  dziela ia dotacji  a prace ko serwatorskiec 
resta ratorskie  l w rowoty  w dowla e  przy  zawytk   wpisa yr do rejestr  

zawytków 

 Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska w Sowarach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleco-
nego zadania oraz postępowania z wnioskami 
o udzielenie dotacji. 

§ 2 

1. Dotacje z budżetu Miasta Sowary mogą być udzie-
lane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zy-
sku, posiadającym tytuł prawny do zabytku: 
1) usytuowanego na terenie miasta Sowary, 
2) wpisanego do rejestru zabytków, 
3) posiadającym istotne znaczenie historyczne, ar-

tystyczne lub naukowe dla miasta Sowary, 
4) ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej i tu-

rystów. 

2. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zosta-
ną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma 
być udzielona. 

3. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne 
na roboty budowlane, prace konserwatorskie i re-
stauratorskie przy zabytku określone w art. 77 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami. 

§ 3 

1. Dotacja może być udzielona, z zastrzeżeniem 
ust. 2, w wysokości do 50u nakładów koniecz-
nych na wykonanie prac przy zabytku, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga niezwłocz-
nego podjęcia prac, dotacja może być udzielona do 
wysokości 100u nakładów koniecznych na wyko-
nanie tych prac lub robót. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 241 –  21533  – Poz. 3562 

§ 4 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożone-
go wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na 
który ma być udzielona dotacja. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Sowarach, ul. 1 Maja 
1a, w terminie do ostatniego dnia września roku 
poprzedzającego rok przyznania dotacji, przy czym 
na 2007 rok – w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia 
niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

4. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu. 
5. Wzór wniosku jest określony w załączniku do 

uchwały. 

§ 5 

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Sowarach 
w uchwale budżetowej na wniosek Burmistrza So-
war. 

2. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finan-
sowanych z dotacji określa załącznik do uchwały 
budżetowej, który podlega opublikowaniu w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Sowarach. 

§ 6 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim w Sowarach, 
a wnioskodawcą, któremu została przyznana dota-
cja. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawie-
rać elementy określone w art. 131 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
a ponadto zobowiązanie się podmiotu do wydatko-
wania środków z dotacji z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamó-
wień publicznych”. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy, niż rok 
budżetowy. 

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

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

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

§ 7 

1. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnio-
skodawca przekazuje Burmistrzowi Miasta Sowary 
dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzie-
lonej dotacji: 
1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych 

prac, 
2) protokół odbioru prac, 
3) wykaz rachunków lub faktur, 
4) zawiadomienie o zakończeniu robót lub pozwo-

lenie na użytkowanie. 
2. Informację o sposobie wykorzystania przyznanych 

dotacji przedstawia się w sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budżetu Miasta Sowary. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Sowary. 

§ 9 

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

 TADEUSZ CWYNAR 
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Załącz ik  r 1 do  chwały Rady 
Miejskiej w Kowarach z d ia 26 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3562) 
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3563 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 26 października 2006 r. 

w  sprawie  zria y   chwały   r XXIV/287/04  Rady  Miejskiej  w  Lądk  
Zdroj   z d ia 26 sierp ia 2004 r.  w  sprawie   stale ia  tygod iowego 
owowiązkowego wyriar  godzi  zajęć dydaktycz ych  a czycieli szkół 
i placówek   oświatowych    ie  wyrie io ych   w   art.  42   st.  3   Karty 

Na czyciela 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) 
oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. – Sarta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Lądku Zdroju 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IIIVX287X04 Rady Miejskiej Lądka 
Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r., w § 1 w tabeli do-
daje się wiersz 4. o treści: „nauczyciel doradca zawo-
dowy w szkole – 26 godzin”. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały nie podlega zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

§ 4 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSSIEJ 

 LESZEK PAZDYK 

 
 
 

3564 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały w sprawie wyraże ia zgody  a  dziele ie wo ifi-
katy od opłaty z tyt ł  przekształce ia prawa  żytkowa ia wieczystego 
w prawo włas ości przez dotychczasowych  żytkow ików wieczystychc 
w od iesie i   do  ier chorości  sta owiących włas ość Gri y Trzew icac 

zaw dowa ych  a cele rieszka iowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.); art. 4 ust. 2–3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459); art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Tytuł uchwały nr IIIIVX336X05X2005 otrzymuje 
brzmienie: 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności przez 
dotychczasowych użytkowników wieczystych, w od-
niesieniu do nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Trzebnica, zabudowanych lub przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

§ 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
1. Wyraża  się  zgodę  na udzielenie bonifikaty w wy-

sokości 85u od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści przez dotychczasowych użytkowników wieczy-
stych,  w  odniesieniu  do  nieruchomości  stano-
wiących   własność   Gminy   Trzebnica,   zabudo-
wanych  lub  przeznaczonych  na  cele  mieszka-
niowe. 
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§ 3 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 
 
 
 
 

§ 5 

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

 CZESŁAW CZTERNASTEK 

 
 
 

3565 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zarządze ia  r 494/06 B rristrza Wąsosza z d ia 27 lipca 
2006 r.  w sprawie  ogra iczez w dostawie wody z wodociągów  wędących 

włas ością Gri y Wąsoszc ze zria ari 

 Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z ustaniem warunków (suszy), na podsta-
wie których wydane zostało Zarządzenie nr 494X06 
Burmistrza Wąsosza z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące 
ograniczeń wody z wodociągów będących własnością 
Gminy, odstępuje się od jego zatwierdzenia i określa 
się termin utraty jego mocy obowiązującej z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSSIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 

 
 
 

3566 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie  ada ia  azwy  licy położo ej w gri ie K dowa Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska Sudowy Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę Poziomkowa ulicy położonej w obrę-
bie Słone, gmina Sudowa Zdrój. Ul. Poziomkowa 
obejmuje pas drogi rozpoczynający się od ul. Słone 
(odcinek od ul. Głównej w kierunku przejścia granicz-
nego Sudowa – Słone – droga krajowa E 8) w kierun-
ku północnym a następnie skręca w kierunku północ-
no-zachodnim. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSSIEJ 

 BOGUSŁAW BURGER 
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3567 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r LII/328/06 Rady Miejskiej w K dowie Zdroj  
z d ia 26 lipca 2006 r. w sprawie tryw   dziela ia i rozlicza ia dotacji 
dla  iep wlicz ych szkół podstawowych i gir azjal ych prowadzo ych 
 a tere ie  gri y  K dowa  Zdrój  przez  podrioty   ie ależące  do  sektora 

fi a sów p wlicz ych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Sudowie Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 6 uchwały nr LIIX328X06 Rady Miejskiej w Sudo-
wie Zdroju z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na te-
renie gminy Sudowa Zdrój przez podmioty nienależące 
do sektora finansów publicznych wykreśla się tiret 
drugi w brzmieniu „– kontroli prawidłowości wykorzy-
stania otrzymanej dotacji z budżetu gminy”. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Sudowa Zdrój. 

§ 3 

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

 BOGUSŁAW BURGER 
 
 
 

3568 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r LIII/338/06 Rady Miejskiej w K dowie Zdroj  
z d ia 15 wrześ ia 2006 r. w sprawie tryw   dziela ia i rozlicza ia dotacji 
dla   iep wlicz ych  przedszkoli  prowadzo ych   a  tere ie  gri y  K dowa 

Zdrój przez podrioty  ie ależące do sektora fi a sów p wlicz ych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Sudowie Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § y uchwały nr LIIIX338X06 Rady Miejskiej 
w Sudowie Zdroju z dnia 15 września 2006 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 
gminy Sudowa Zdrój przez podmioty nienależące do 
sektora finansów publicznych wykreśla się tiret drugi 
w brzmieniu „– kontroli prawidłowości wykorzystania 
otrzymanej dotacji z budżetu gminy”. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Sudowa Zdrój. 

§ 3 

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

 BOGUSŁAW BURGER 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 241 –  21539  – Poz. 3569 i 3570 

3569 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie określe ia liczwy przez aczo ych do wyda ia  owych lice cji 
 a wyko ywa ie tra sport  drogowego taksówką w 2007 rok  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym  (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)  Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się liczbę 3 (trzech) nowych licencji przezna-
czonych do wydania w 2007 roku na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką na terenie miasta 
Sudowa Zdrój. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 

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

 BOGUSŁAW BURGER 
 
 

3570 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie szczegółowych war  ków przyz awa ia i odpłat ości za  sł gi 
opiek zcze   oraz   war  ków   częściowego   l w   całkowitego  zwol ie ia 

od opłat oraz tryw  ich powiera ia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala: 

 
 

§ 1 

Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze 
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej 
„usługami opiekuńczymi”, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

§ 2 

1. Rwiadczenie z pomocy społecznej w formie usług 
opiekuńczych przysługuje w szczególności osobom 
wymienionym w art. 50 ust. 12 ustawy o pomocy 
społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze udzielane są na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego 
albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej 
lub jej przedstawiciela ustawowego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołą-
czyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające ko-
nieczność pomocy innych osób. 

§ 3 

Sierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając 
usługi opiekuńcze ustala w drodze decyzji administra-

cyjnej ich zakres, okres, miejsce świadczenia usługi 
opiekuńczej, oraz wysokość odpłatności którą ponosi 
świadczeniobiorca. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze realizuje się poprzez 
opiekunkę domową, która przekazuje pobrane kwoty 
za realizowane usługi za pokwitowaniem kasjerowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd przekazywane są 
do budżetu miasta. 

§ 4 

Osoby nieposiadające dochodu lub posiadające dochód 
poniżej ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej kryterium dochodowego są zwolnione z 
odpłatności za świadczenie usługi opiekuńcze. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza 
jeżeli wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze sta-
nowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie, 
Sierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek 
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej mo-
że częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za usługi 
opiekuńcze. 
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§ 5 

Wprowadza się zasady odpłatności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych, wg poniższej tabeli: 

Lp. 

Dochód 
stanowiący 
u kryterium 
ustawowego 

Granica dochodu 
(art. 8 ustawy 

o pomocy 
społecznej) 

Wysokość odpłatności 
za 1 roboczogodzinę, 
liczona od pełnego 

kosztu usług 
(osoba samotna) 

(14,42 zł) 

Granica dochodu 
(art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej) 
w rodzinie 

Wysokość odpłatności 
za 1 roboczogodzinę 
liczona od pełnego 

kosztu 
(osoby w rodzinie) 

1 Do 100u Do 477,00 zł nieodpłatnie Do 702,00 zł nieodpłatnie 
2 101 – 120 482 – 572 5u – 0,72 zł 709 – 842 – 10u 1,44 zł 
3 120 – 140 572 – 668 19u – 1,44 zł 842 – 983 – 15u 2,16 zł 
4 140 – 160 668 – 763 15u – 2,16 zł 983 – 1.123 – 20u 2,88 zł 
5 160 – 180 763 – 858 20u – 2,88 zł 1.123 – 1.264 – 25u 3,61 zł 
6 180 – 200 859 – 954 25u – 3,61 zł 1.264 – 1.404 – 30u 4,33 zł 
7 200 – 300 954 – 1.431 30u – 4,33 zł 1.404 – 2.106 – 35u 5,05 zł 
8 powyżej 300u 1.431 i więcej 35u – 5,05 zł 2.106 i więcej – 40u 5,77 zł 

 
 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Pieszyce. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr IIIIIX145X2004 Rady Miejskiej 
w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
pomocy usługowej i zasad zwrotu przez świadczenio-
biorcę wydatków za usługi opiekuńcze w ramach po-
mocy społecznej. 
 

§ 8 

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

 TADEUSZ URBAN 

 
 
 
 

3571 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 11 października 2006 r. 

w sprawie wprowadze ia zria  do reg lari    dziela ia porocy 
raterial ej o charakterze socjal yr 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy 
Lewin Słodzki uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IIIVIIX216X05 Rady Gminy Lewin 
Słodzki, z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie: regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym wprowadza się następującą zmianę: w § 5 
ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) od 200 do maksymalnej kwoty kryterium docho-

dowego dla osoby w rodzinie określanej w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfiko-
wanych kryteriów dochodowych oraz kwot świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej.” 

 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Lewin Słodzki.  

§ 3 

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

 JERZY SYPEK 
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3572 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 20 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r XVIII/400/2004 Rady Gri y Dł gołęka z d ia 
27 l tego 2004 r. w sprawie  chwale ia Stat t  Gri y Dł gołęka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IVIIIX400X2004 Rady Gminy Długołęka 
z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie  uchwalenia Sta-
tutu Gminy Długołęka wprowadza się następującą 
zmianę: 
– w § 11 w ust. 1 uchyla się pkt 2. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Długołęka. 

§ 3 

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

 JAN FEDYK 
 
 
 
 

3573 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 20 października 2006 r. 

w sprawie zasad i tryw  korzysta ia z gri  ych owiektów i  rządzez 
 żytecz ości p wlicz ej 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, 
w których prowadzona jest m.in. działalność edu-
kacyjna, kulturalna, rekreacyjna, sportowa, 
w szczególności świetlice wiejskie, świetlice śro-
dowiskowe oraz inne pomieszczenia i urządzenia do 
nich przynależne, a także sale lekcyjne, sale spor-
towe, korty tenisowe i boiska gminne, zwane dalej 
„obiektami”, udostępnia się nieodpłatnie, do po-
wszechnego korzystania z przeznaczeniem na: 
1) zebrania i spotkania z mieszkańcami organizo-

wane przez Wójta Gminy Długołęka, Radę Gmi-
ny Długołęka, Sołtysów i Rady Sołeckie oraz za-
rządców obiektów, 

2) zebrania informacyjne dla mieszkańców organi-
zowane w porozumieniu z Wójtem Gminy Długo-
łęka przez jednostki organizacyjne Gminy Długo-
łęka lub inne podmioty, 

3) nieodpłatne kursy i szkolenia, organizowane dla 
mieszkańców Gminy Długołęka przez Wójta 
Gminy Długołęka, Radę Gminy Długołęka oraz 
jednostki organizacyjne Gminy po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z zarządcą obiektu, 

4) imprezy i zabawy organizowane przez Gminę 
Długołęka lub jednostki organizacyjne Gminy 
Długołęka dla mieszkańców Gminy Długołęka 
w ramach obchodów świąt państwowych, lo-
kalnych i regionalnych, 

5) szkolenia sportowe grup dziecięcych, młodzie-
żowych i seniorów z terenu Gminy Długołęka 
oraz zajęcia współzawodnictwa sportowego, or-
ganizowane przez podmioty działające na terenie 
Gminy Długołęka w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) 
w wymiarze uzgodnionym przez zarządcę obiek-
tu, 

6) wystawy, pokazy organizowane przez podmioty 
realizujące zadania własne Gminy Długołęka, 

7) zabawy i imprezy, z których dochód przezna-
czony będzie na realizację zadań własnych Gmi-
ny Długołęka, 

8) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia 
wyborów, 

9) zabawy organizowane przez organy statutowe 
szkół, o ile dochód z zabaw przeznaczony będzie 
na działalność szkoły, 
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10) spotkania, zebrania, zabawy, imprezy organi-
zowane przez stowarzyszenia działające na te-
renie Gminy Długołęka. 

2. Wójt Gminy Długołęka może nieodpłatnie udostęp-
niać obiekty w innych przypadkach niż określone 
w ust. 1, o ile będą one wykorzystywane dla reali-
zacji zadań własnych Gminy Długołęka. 

§ 2 

W przypadkach innych niż określone w § 1 uchwały, 
obiekty udostępniane są odpłatnie na podstawie umo-
wy zawartej pomiędzy zarządcą obiektu a podmiotem 
korzystającym z obiektu. 

§ 3 

1. Zarządca obiektu opracowuje regulamin porządko-
wy obiektu, zwany dalej „regulaminem”, uwzględ-
niając specyfikę poszczególnych obiektów i sposób 
ich użytkowania. 

2. Regulamin winien określać między innymi: 
1) wyszczególnienie pomieszczeń lub urządzeń 

obiektu, 
2) rodzaj sprzętu i innego wyposażenia w obiekcie, 
3) maksymalną liczbę osób, które mogą brać udział 

w imprezie lub zajęciach, 
4) przy zajęciach rekreacyjno-sportowych i trenin-

gach w salach sportowych – rodzaj obuwia 
obecnych na sali, 

5) harmonogram uwzględniający rodzaj i czas trwa-
nia zajęć, imprez, szkoleń i innych przedsię-
wzięć, 

6) sposób pełnienia przez korzystających z obiektu 
nadzoru nad przebiegiem zajęć, imprez i innych 
przedsięwzięć,  

7) zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących 
w obiekcie instrukcji przeciwpożarowych, po-
rządkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, 

8) inne uregulowania w zależności od rodzaju 
i specyfiki funkcjonowania obiektu. 

3. Zarządca obiektu podaje regulamin do publicznej 
wiadomości poprzez jego wywieszenia w obiekcie. 

4. Zarządca obiektu zapoznaje z regulaminem podmio-
ty korzystające z obiektu oraz egzekwuje przestrze-
ganie zawartych w nich postanowień w czasie ko-
rzystania z obiektu. 

5. Podmioty, którym zarządcy udostępniają obiekty, 
ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 
powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za-
pewniają nadzór nad obiektem, zgodnie z przepisa-
mi przeciwpożarowymi i porządkowymi obowiązu-
jącymi w danym obiekcie. 

§ 4 

Zarządca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona 
wspólnie z podmiotem korzystającym z obiektu doko-
nuje kontroli stanu obiektu każdorazowo po zakończe-
niu jego użytkowania oraz odczytów stanu mierników 
zużycia mediów, jeżeli podmiot pokrywa koszt ich 
zużycia. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Długołęka. 

§ 6 

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

 JAN FEDYK 

 
 
 
 
 
 
 

3574 

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA 

z dnia 24 października 2006 r. 

zrie iająca  chwałę w sprawie reg lari    dziela ia porocy raterial ej 
o charakterze socjal yr dla  cz iów zarieszkałych  a tere ie gri y R ja 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr IIIX174X2005 Rady Gminy w Rui 
z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruja 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 88, poz. 1936) w § 5 wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 w tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. od 201 zł do kwoty miesięcznej 
wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia uprawniającej 
do ubiegania się o stypendium 
szkolne 

do 70u 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Przez podstawę stypendium szkolnego, o której 

mowa w ustępie 1 rozumie się 200u zweryfi-
kowanej kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r. w odniesieniu do § 1 pkt 2 i od 1 paź-
dziernika 2006 r. w odniesieniu do § 1 pkt 1 uchwały. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY 

 ALICJA JAŚKIEWICZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3575 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie  stale ia  azw  lic we wsi Chrząstawa Wielka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić nazwy ulic we wsi Chrząstawa Wielka: 
1)  l. Zielo a – (działka  r 159 oraz część dz. 160/17) 

– biegnie od ulicy Leśnej (działka nr 90), w kierun-
ku zachodnim, na wysokości działki 160X5 załamuje 
się i biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim 
do działki nr 155 (rów); 

2)  l. R ria kowa – (część działki  r 160/17) – bie-
gnie od ulicy Ziołowej (działka nr 159), w kierunku 
zachodnim; 

3)  l. Łąkowa – (działka  r 481) – biegnie od ulicy 
Polnej (działka nr 489), w kierunku północno-
wschodnim do działki nr 474 (rów). 

§ 2 

Położenie ulic i ich przebieg przedstawia szkic sytu-
acyjny stanowiący załącznik numer 1 oraz załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 4 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ZENON WARDĘGA 
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Załącz ik  r 1 do  chwały Rady 
Gri y Czer ica z d ia 26 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3575) 
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Załącz ik  r 2 do  chwały Rady 
Gri y Czer ica z d ia 26 paź-
dzier ika 2006 r. (poz. 3575) 
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3576 

UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zria y  chwały  r X/51/03 w sprawie  chwale ia Stat t  Gri -
 ego Ośrodka Porocy Społecz ej w Kotli 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Sotla uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr IX51X03 Rady Gminy 
Sotla z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sotli (Dz. Urz. W. D. z 2003 r. Nr 215, 
poz. 3083), zmienionym uchwałą nr IIIX112X04 Rady 
Gminy Sotla z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. W. D. 
z 2005 r. Nr 2, poz. 92) oraz uchwałą nr IIIIX197X06 
Rady Gminy Sotla z dnia 16 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. 
W. D. z 2006 r. Nr 147, poz. 2310) wprowadza się 
następujące zmiany: 
§ 13 otrzymuje brzmienie: 
„Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są 
przez: 
a) pracowników socjalnych – 3 etaty, 
b) opiekunki domowe – ilość etatów w zależności od 

potrzeb ustala kierownik Ośrodka, 

c) głównego księgowego – 1 etat, 
d) referent do spraw świadczeń rodzinnych ½ etatu. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Sotla. 

§ 3 

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

 TADEUSZ ŁOTOCKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W NIECHLOWIE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie szczegółowych war  ków przyz awa ia i odpłat ości za  sł gi 
opiek zcze  i  specjalistycz e   sł gi  opiek zcze  oraz  szczegółowych wa-
r  ków  częściowego  l w całkowitego zwol ie ia  od opłatc  jak  rów ież 

tryw ich powiera ia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada 
Gminy w Niechlowie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Szczegółowe war  ki i zakres przyz awa ia i odpłat-
 ości za  sł gi opiek zcze oraz tryw ich powiera ia 

§ 1 

Podstawę do przyznania usług opiekuńczych lub spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych stanowią: wniosek 
osoby zainteresowanej, zaświadczenie lekarza rodzin-
nego oraz wywiad środowiskowy. 

§ 2 

1. Rodzaj, zakres, okres, miejsce świadczenia usług, 
wykonawcę usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych, a także odpłatność i sposób 
pobierania opłat określa Sierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie. 

2. Wykonawca usługi otrzymuje kopię decyzji o przy-
znaniu usługi. 
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§ 3 

1. Ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze w wy-
sokości 8,00 zł za jedną godzinę. 

2. Ustala się odpłatność za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w wysokości 8,00 zł za jedną godzinę. 

§ 4 

Należności za świadczone usługi świadczeniobiorcy 
zobowiązani są wpłacać wykonawcy usług do 10 dnia 
po upływie każdego miesiąca, w którym świadczona 
była usługa. 
 

§ 5 

Usługi przysługują nieodpłatnie osobom samotnym lub 
osobom w rodzinie, których dochód na osobę nie prze-
kracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

§ 6 

Osoby niespełniające warunku, o którym mowa w § 5, 
zwracają wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 
określonej w tabeli: 

 
Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód 

na osobę w rodzinie w relacji do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 
(procentach) 

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług w u 

Powyżej do Osoby samotne Osoby samotnie 
gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

100u 150u 5u 15u 25u 
150u 200u 15u 25u 35u 
200u 300u 25u 35u 55u 
300u 400u 35u 45u 75u 
400u 500u 45u 75u 95u 

Powyżej 500u – 100u 100u 100u 
 
 

R o z d z i a ł  2 

Szczegółowe zasady częściowego l w całkowitego 
zwol ie ia od opłat 

§ 7 

Na wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub 
pracownika socjalnego można zwolnić osobę korzysta-
jącą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia 
opłat, o których mowa w § 3. 

§ 8 

Częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat może 
nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub 
rodzinnie sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świad-
czone usługi stanowiłyby dla osoby zobowiązanej lub 
rodziny nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki 
udzielonej pomocy w związku: 
1. udokumentowanymi wydatkami na zakupy le-

karstw, artykułów sanitarnych, stosowaniu specja-
listycznej diety, 

2. zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, który rokuje lub 
spowoduje ograniczenie zakresu lub wymiaru dzien-
nych usług bądź zapewni kontakt z otoczeniem, 

3. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla 
funkcjonowania świadczeniobiorcy, 

4. innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i lo-
sowymi. 

§ 9 

1. O częściowym lub całkowitym zwolnieniu od opłat 
decyduje Sierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

2. Zwolnienie z odpłatności przyznaje się na czas 
określony. 

R o z d z i a ł  3 

Posta owie ia kozcowe 

§ 10 

Traci moc uchwała nr VIX38X96 Rady Gminy w Nie-
chlowie z dnia 30 października 1996 r. w sprawie 
ustalania wysokości opłat za usługi opiekuńcze i usta-
lania zwrotu przez świadczeniobiorcę odpłatności za 
usługi opiekuńcze. 

§ 11 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Niechlów. 

§ 12 

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

 KAZIMIERA ROGULSKA 
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3578 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zria y reg lari    dziela ia porocy raterial ej o charakterze 
socjal yr dla  cz iów zarieszkałych  a tere ie Gri y R d a 

 Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co nastę-
puje: 

 
§ 1 

W uchwale Rady Gminy Rudna nr IIIIX215X05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulami-
nu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tere-
nie Gminy Rudna dokonuje się następujących zmian: 

ust. 1 Rozdziału II otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu 
na osobę w rodzinie ucznia, słuchacza zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Wysokość dochodu 
Wskaźnik procentowy wysokości 
stypendium liczony od podstawy 

 1. Do 150 zł 100u 
 2. Od 150,01 – do 250 zł 90u 
 3. Od 250,01 zł – do kwoty kryterium dochodowe-

go określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej 

80u 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JERZY STANKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 26 października 2006 r. 

zrie iająca  chwałę w sprawie  chwale ia reg lari    dziela ia porocy 
raterial ej  o charakterze  socjal yr  dla  cz iów  zarieszkałych  a tere ie 

gri y Złotoryja 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

§ 3 uchwały nr IIIIIX212X05 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 75, poz. 1640, 
Nr 240, poz. 3755) otrzymuje brzmienie: 
„§ 3 
Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Dochód na 1 osobę w rodzinie (w zł) 
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 
(u w stosunku do podstawy stypendium) 

do 150 80u – 200u 
powyżej 150 do 200 80u – 195u 
powyżej 200 do 351 80u – 185u 

  ”. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JÓZEF PAWLUS 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71X340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75X764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. i. Skarbka 3, tel. 0-76X856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74X849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71X340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71X340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http:XXwww.duw.plXXdzienn.htm 
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