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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM  

z dnia 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brzeg Dolny w zasresie terenu po oronego w o r  ie 
                                           wsi Godzi cin 

 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 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z uchwałą nr XV/140/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym 
z dnia 18 marca 2004 r. Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co nastę-
puje: 
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R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego gminy Brzeg Dolny w zakresie terenu poło-

żonego w obrębie wsi Godzięcin, w granicach okreDlo-

nych na załączniku do uchwały nr XV/140/2004 Rady 

Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 marca 2004 r. 

§ 2 

Integralną częDcią uchwały jest rysunek planu w skali 

1:1000, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3 

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 

rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o rWżnych sposobach 

użytkowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkWw 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

5) oznaczenia przeznaczenia terenWw, 

6) strefa „B” ochrony konserwatorskiej, 

7) strefa „sW” obserwacji archeologicznej, 

8) obiekty o walorach kulturowych umieszczone  

w konserwatorskim spisie zabytkWw architektury i 

budownictwa, 

9) istniejąca sieć gazowa wysokiego ciDnienia ze stre-

fą techniczną. 

§ 4 

1. W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenWw oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rWżnym przeznaczeniu lub rWżnych 

zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony Drodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytkWw oraz dWbr kultury wspWłczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-

budowy, gabaryty obiektWw i wskaźniki inten-

sywnoDci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenWw 

lub obiektWw podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisWw,  

w tym terenWw gWrniczych, a także narażo-

nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-

grożeń osuwania mas ziemnych; 

8) szczegWłowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoDci objętych planem miej-

scowym; 

9) szczegWłowe warunki zagospodarowania tere-

nWw oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, tym 

zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temWw komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposWb i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenWw; 

12) stawki procentowe, na podstawie ktWrych 

ustala się opłatę, o ktWrej mowa w art. 36  

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym. 

2. Ustalenia, o ktWrych mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 7  

i 11, są okreDlone w rozdziale 2 niniejszej uchwały, 

ustalenia, o ktWrych mowa w pkt 12 są okreDlone 

w rozdziale 4, ustalenia, o ktWrych mowa w pozo-

stałych pkt. są okreDlone w rozdziale 3. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla ca ego o szaru w granicach planu 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego ustala się: 

1) Ustala się zakaz wprowadzania elementWw zago-

spodarowania terenu agresywnych  lub obcych kra-

jobrazowo, w tym szczegWlnie obiektWw o wysoko-

Dci przekraczającej o więcej, niż 1,5 m wysokoDć 

budynkWw mieszkalnych zlokalizowanych na są-

siednich posesjach, zwartych ogrodzeń, ogrodzeń 

wykonanych z prefabrykatWw betonowych; 

2) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia  

w zagospodarowaniu terenWw służące ochronie  

i kształtowaniu ładu przestrzennego okreDlają prze-

pisy niniejszej uchwały zawarte w rozdziale 3. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytkWw oraz dWbr kultury wspWłczesnej ustala się: 

1) W granicach strefy „B” ochrony  konserwatorskiej 

należy: 

a) zachować i wyeksponować elementy historycz-

nego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie 

drWg, ulic i placWw, linie zabudowy, kompozycję 

wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni, 

b) obiekty o wartoDciach zabytkowych poddać re-

stauracji i modernizacji technicznej z dostoso-

waniem obecnej lub projektowanej funkcji do 

wartoDci obiektu, 

c) dostosować nową zabudowę do historycznej 

kompozycji przestrzennej w zakresie rozplano-

wania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego 

wspWłistnienia elementWw kompozycji historycz-

nej i wspWłczesnej oraz nawiązywać formami 

wspWłczesnymi do lokalnej tradycji architekto-

nicznej, 

d) usunąć elementy dysharmonizujące, zwłaszcza 

uniemożliwiające ekspozycję wartoDciowych 

obiektWw zabytkowych, dopuszcza się pozosta-

wienie ich do Dmierci technicznej, 

e) przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom 

odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, 

f) preferować te inwestycje, ktWre stanowią roz-

szerzenie lub uzupełnienie już istniejących form 

zainwestowania terenu, przy założeniu maksy-

malnego zachowania i utrwalenia istniejących 
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już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują 

one z historycznym charakterem obiektu, 

g) wszelkie nowe inwestycje oraz remonty, prze-

budowy, rozbudowy i zmiany funkcji obiektWw 

będących w konserwatorskim spisie zabytkWw 

architektury i budownictwa, należy uzgodnić  

z DolnoDląskim WojewWdzkim Konserwatorem  

ZabytkWw, 

2) w granicach strefy „sW” obserwacji archeologicz-

nej wszelkie zamierzenia inwestycyjne, w tym z za-

kresu infrastruktury technicznej, należy uzgodnić  

z DolnoDląskim WojewWdzkim Konserwatorem Za-

bytkWw, 

3) w obrębie obszaru objętego planem ustala się obo-

wiązek powiadomienia WojewWdzkiego Konserwa-

tora ZabytkWw o zamiarze prowadzenia wszelkich 

prac ziemnych. 

§ 7 

Nie okreDla się granic i sposobWw zagospodarowania 

terenWw lub obiektWw podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisWw. 

§ 8 

Nie okreDla się sposobu i terminu tymczasowego za-

gospodarowania, urządzania i użytkowania terenWw. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczegó owe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem RM/MN 1 ustala się przeznaczenie na zabudo-

wę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, w tym z usługami towa-

rzyszącymi. 

2. Na terenie, o ktWrym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) W zakresie ochrony Drodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalnoDci towarzyszącej zabudowie 

zagrodowej lub mieszkaniowej, ktWra może 

pogorszyć stan Drodowiska, w rozumieniu 

przepisWw o ochronie Drodowiska, 

b) ogrzewanie budynkWw należy zapewnić  

w sposWb niepowodujący ponadnormatywnej 

emisji gazWw lub pyłWw do atmosfery. 

2) W zakresie parametrWw i wskaźnikWw kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linii zabudowy, gabarytWw obiektWw  

i wskaźnikWw intensywnoDci zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoDci 

20 m oraz dla obiektWw przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi w odległoDci 50 m od linii 

rozgraniczającej stanowiącej zachodnią grani-

cę terenu, w odległoDci 10 m od linii rozgra-

niczającej z terenem ulicy dojazdowej KDW, 

b) powierzchnie zabudowy budynkWw na po-

szczegWlnych działkach nie mogą przekroczyć 

30% powierzchni działek, 

c) powierzchnia biologicznie czynna poszcze-

gWlnych działek powinna zajmować co naj-

mniej 50% powierzchni działek, 

d) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 

dwWch kondygnacji naziemnych, w tym pod-

dasze, 

e) wysokoDć budynkWw mierzona od poziomu 

terenu do najwyższego gzymsu nie może 

przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu te-

renu do najwyższego punktu dachu nie może 

przekraczać 10 m, 

f) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu 

połaci 37–45°, kryte dachWwką ceramiczną 

lub materiałem dachWwkopodobnym, pokrycie 

dachWwką ceramiczną lub materiałem da-

chWwkopodobnym, w kolorze czerwonym, 

czerwonobrązowym lub brązowym, 

g) budynki gospodarcze, inwentarskie lub gara-

że wolno stojące winny mieć formę dachWw 

odpowiadającą formie budynkWw mieszkal-

nych. 

3) W zakresie szczegWłowych zasad i warunkWw 

scalania i podziału nieruchomoDci: 

a) szerokoDci frontWw działek nie mogą być 

mniejsze niż 22 m, 

b) powierzchnia działek nie może być mniejsza 

niż 1000 m2, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogi KDW ustala się na 90s. 

4) W zakresie szczegWłowych warunkWw zagospo-

darowania terenWw oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, tym zakazu zabudowy ustala się 

strefę techniczną gazociągu wysokiego ciDnienia 

okreDloną na rysunku planu, w obrębie ktWrej 

obowiązuje: 

a) zakaz wszelkiej zabudowy, 

b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-

bodnego przemieszczania się wzdłuż i w ob-

rębie strefy kontrolowanej, 

c) zakaz sadzenia drzew i krzewWw w pasie 6 m 

(po 3 m od osi gazociągu), 

d) zakaz prowadzenia działalnoDci mogącej za-

grozić trwałoDci gazociągu podczas eksplo-

atacji. 

5) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemWw komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 

na warunkach okreDlonych przez dysponenta 

sieci, dopuszcza się dodatkowo własne uję-

cia, 

b) usuwanie nieczystoDci płynnych do kanaliza-

cji sanitarnej, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-

runkach okreDlonych przez dysponenta sieci, 

szafki pomiarowe ze złączami kablowymi za-

leca się lokalizować jako zblokowane na gra-

nicach sąsiadujących posesji. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem RM/MN 2 ustala się przeznaczenie na zabudo-
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wę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, w tym z usługami towa-

rzyszącymi. 

2. Na terenie, o ktWrym mowa w ust. 1 obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) W zakresie ochrony Drodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalnoDci towarzyszącej zabudowie 

zagrodowej lub mieszkaniowej, ktWra może 

pogorszyć stan Drodowiska, 

b) ogrzewanie budynkWw należy zapewnić  

w sposWb niepowodujący ponadnormatywnej 

emisji gazWw lub pyłWw do atmosfery, paliwo 

stałe może być stosowane wyłącznie do ko-

minkWw, 

c) ze względu na położenie częDci terenu wska-

zanej na rysunku planu w granicach strefy 

„B” ochrony konserwatorskiej wszelkie nowe 

inwestycje oraz remonty, przebudowy, roz-

budowy i zmiany funkcji obiektWw będących 

w konserwatorskim spisie zabytkWw architek-

tury i budownictwa, należy uzgodnić z Dol-

noDląskim WojewWdzkim Konserwatorem  

ZabytkWw, 

d) wprowadza się ochronę zewnętrznej formy 

budynkWw o walorach kulturowych, wskaza-

nych w rysunku planu polegającą na zacho-

waniu podstawowych jej elementWw, takich 

jak bryła budynku, forma dachu, rozmiesz-

czenie otworWw okiennych i drzwiowych, 

symetryczne podziały stolarki. 

2) W zakresie parametrWw i wskaźnikWw kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linii zabudowy, gabarytWw obiektWw  

i wskaźnikWw intensywnoDci zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo re-

alizowanej zabudowy w odległoDci 10 m od 

linii rozgraniczającej stanowiącej zachodnią 

granicę terenu oraz od linii rozgraniczającej  

z terenem ulicy dojazdowej KDW, w odległo-

Dci 6 m od linii rozgraniczającej stanowiącej 

południową granicę terenu, 

b) powierzchnie zabudowy budynkWw mieszkal-

nych na poszczegWlnych działkach nie mogą 

przekroczyć 30% powierzchni działek, 

c) powierzchnia biologicznie czynna poszcze-

gWlnych działek powinna zajmować co naj-

mniej 50% powierzchni działek, 

d) budynki nie mogą przekraczać dwWch kondy-

gnacji, w tym poddasze, 

e) wysokoDć budynkWw mierzona od poziomu 

terenu do najwyższego gzymsu nie może 

przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu te-

renu do najwyższego punktu dachu nie może 

przekraczać 10 m, 
f) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu 

połaci 37–45°, kryte dachWwką ceramiczną 
lub materiałem dachWwkopodobnym, pokrycie 
dachWwką ceramiczną lub materiałem da-
chWwkopodobnym, w kolorze czerwonym, 
czerwonobrązowym lub brązowym, a w gra-

nicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
dachWwką w kolorze czerwonym, 

g) budynki gospodarcze, inwentarskie lub gara-
że wolno stojące winny mieć formę dachWw 
odpowiadającą formie budynkWw mieszkal-
nych. 

3) W zakresie szczegWłowych zasad i warunkWw 
scalania i podziału nieruchomoDci: 
a) szerokoDci frontWw działek przyległe do drWg 

publicznych nie mogą być mniejsze niż 20 m, 
b) powierzchnia działek nie może być mniejsza 

niż 900 m2, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogi KDW ustala się na  80–90s. 
4) W zakresie szczegWłowych warunkWw zagospo-

darowania terenWw oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, tym zakazu zabudowy ustala się 
strefę techniczną gazociągu wysokiego ciDnienia 
okreDloną na rysunku planu, w obrębie ktWrej 
obowiązuje: 
a) zakaz wszelkiej zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania się wzdłuż i w ob-
rębie strefy kontrolowanej, 

c) zakaz sadzenia drzew i krzewWw w pasie 6 m 
(po 3 m od osi gazociągu), 

d) zakaz prowadzenia działalnoDci mogącej zagro-
zić trwałoDci gazociągu podczas eksploatacji. 

5) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemWw komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 

na warunkach okreDlonych przez dysponenta 
sieci, dopuszcza się dodatkowo własne ujęcia, 

b) usuwanie nieczystoDci płynnych do kanaliza-
cji sanitarnej, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkach okreDlonych przez dysponenta sieci. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW ustala się przeznaczenie na drogę we-
wnętrzną. 

2. Na terenie, o ktWrym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) w liniach rozgraniczających mogą być lokalizo-

wane reklamy, urządzenia techniczne oraz zieleń 
pod warunkiem zachowania jezdni o szerokoDci 
co najmniej 5,5 m, 

2) szerokoDci w liniach rozgraniczających drogi 10 m, 
3) w miejscu skrzyżowania należy zastosować 

Dcięcia 5 x 5 m, 
4) w liniach rozgraniczających drogi należy w miarę 

możliwoDci prowadzić wszelkie sieci infrastruk-
tury technicznej. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy sońcowe 

§ 12 

Ustala się stawkę procentową, o ktWrej mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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1) dla terenWw oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami RM/MN 1, RM/MN 2 w wysokoDci 30%, 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem KDW w wysokoDci 0%. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu 

Dolnego. 

 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewWdztwa 

DolnoDląskiego. 

 

PRZEWsDNICZOCN 

RADN MIEJSKIEJ 

 

ANDRZEJ POŁOZOWSKI
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Za ącznis do uchwa y Rady Miejssiej 
w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 
2005 r. (poz. 374) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

w sprawie zasad i try u przeprowadzania sonsultacji z mieszsańcami  
Gminy G uszyca 

 Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pWźn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji  
z mieszkańcami gminy Głuszyca. 

§ 2 

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się 
w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w in-
nych sprawach ważnych dla gminy, a w szczegWlno-
Dci: 
1) zmiany nazwy miejscowoDci; 
2) nadania nazwy miejscowoDci; 
3) nadania lub zmiany nazwy ulic; 
4) zmiany granic sołectwa; 
5) nadania imienia obiektowi fizjograficznemu. 

§ 3 

1. Konsultacje przeprowadza zespWł konsultacyjny 
powołany przez Burmistrza Miasta.  

2. Wyniki konsultacji, po ich zakończeniu, ZespWł 
Konsultacyjny przedstawia do rozpatrzenia przez 
Radę Miejską, ktWra podejmie stosowną uchwałę. 

§ 4 

1. W zależnoDci od przedmiotWw konsultacji i zasięgu 
terytorialnego, w konsultacjach mogą brać udział 
mieszkańcy całej gminy lub poszczegWlnych so-
łectw. 

2. ssoby upoważnione do udziału w konsultacjach 
(mieszkańcy) powinny posiadać czynne prawo wy-
borcze oraz zamieszkiwać na stałe na terenie gminy 
lub sołectwa. 

§ 5 

Łączenie podział lub znoszenie gminy wymaga konsul-
tacji z mieszkańcami całej Gminy Głuszyca. 

§ 6 

Konsultacje mogą być przeprowadzone w poszczegWl-
nych sołectwach lub w siedzibie gminy. 

§ 7 

1. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach po-
twierdzają swWj udział na listach konsultacyjnych. 

2. Zajęcie stanowiska, co do przedmiotu konsultacji  
i proponowanych rozwiązań, następuje na specjal-
nym, wczeDniej przygotowanym formularzu. 

3. W przypadku, gdy w czasie konsultacji rozstrzyga-
nych jest kilka spraw, formularz konsultacyjny za-
wiera alternatywne rozwiązania wszystkich konsul-
towanych zagadnień. 

§ 8 

1. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami zespWł 
konsultacyjny sporządza dokument zawierający 
wyniki konsultacji i przedstawia Radzie Miejskiej. 

2. Dokument powinien zawierać następujące dane: 
1) przedmiot konsultacji, 
2) termin przeprowadzenia, 
3) ogWlną liczbę uprawnionych do udziału w kon-

sultacji, 
4) liczbę osWb wypowiadających się za poszczegWl-

nymi rozwiązaniami, wypowiadających się prze-
ciwko proponowanym rozwiązaniom oraz 
wstrzymujących się od zajęcia stanowiska  
w konsultowanej sprawie. 

§ 9 

1. Wynik konsultacji jest uwzględniany przez Radę 
Miejską, jeżeli za jednym z podanych rozwiązań 
opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział 
w konsultacjach. 

2. W przypadku konsultowania spraw, w stosunku do 
ktWrych nie podano alternatywnych rozwiązań, wy-
nik konsultacji jest ważny, gdy za propozycją opo-
wiedziała się więcej niż połowa biorących udział  
w konsultacjach. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewWdztwa 
DolnoDląskiego. 

 
PRZEWsDNICZOCN 
RADN MIEJSKIEJ 

 
JAN CHMURA
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – DolnoDląskiego Urzędu WojewWdzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. PowstańcWw Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – DolnoDląskiego Urzędu WojewWdzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej GWrze, 58-560 Jelenia GWra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – DolnoDląskiego Urzędu WojewWdzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – DolnoDląskiego Urzędu WojewWdzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamWwienia w DolnoDląskim Urzędzie WojewWdzkim we Wrocławiu – Zakładzie sbsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. PowstańcWw Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. PowstańcWw Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. TreDć wydawanych dziennikWw dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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