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4246 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2006 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gwiny Udanin 
w okręgu wyborczyw nr 1 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 1R9, poz. 1R47, z 2004 r. Nr 2R, poz. 219, Nr 102, 
poz. 10RR, Nr 167, poz. 1760, z 200R r. Nr 17R, poz. 14R7, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.10RR, Nr 1R9, poz. 1127) 
zarządza się, co następujeż 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Udanin w okręgu wyborczym nr 1, w związku  
z wygaśnięciem mandatów radnychż 
– neresy Olkiewicz, stwierdzonym uchwałą tej 

Rady nr III/8/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.  
– Piotra Łabędzkiego, stwierdzonym uchwała tej 

Rady nr III/9/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.  
2. W okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 2 radnych. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się 
na niedzielę 18 marca 2007 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 

§ 4 

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄńKI 
 

KRZYSZTOF GRZELCZYK
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Załącznik do zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 
2006 r. (poz. 4246) 

 
 

KALENDARZ  WYBORCZY 
 

dla wyborów uzupełniających do Rady Gwiny Udanin w okręgu wyborczyw nr 1 
 
 

nermin wykonania 
czynności wyborczej 

nreść czynności 

do 17 stycznia 2007 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wo-
jewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie 
wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 27 stycznia 2007 r. • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Udani-
nie 

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o utworzeniu  komitetu   
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych    

do 1 lutego 2007 r. • powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wy-
borczej w Udaninie               

do 16 lutego 2007 r.  
do godz. 2400 

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Udaninie list kandydatów na radnych 
dla okręgu wyborczego nr 1 

 do  2R lutego 2007 r.                               
 

• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Udaninie obwodowej komisji 
wyborczej 

• podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o nume-
rach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej 
komisji wyborczej 

do 3 marca 2007 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Udaninie o zare-
jestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierających numery list, da-
ne o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów i list 

do 4 marca 2007 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy w Udaninie spisu wyborców   
do 16 marca 2007 r. 

godz. 2400 
• zakończenie kampanii wyborczej   

do 17 marca 2007 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej  spisu wybor-
ców                                      

18 marca 2007 r. 
godz. 600–2000 

• głosowanie 
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4247 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 6 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia wiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Zgorzelcu powiędzy ul. Krańcową na zachodzie, 
ul. Arwii Krajowej na północy, ul. Słowiańską na wschodzie i Osiedlew 
                 zabudowy wieszkalnej jednorodzinnej na południu 

 Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt R ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 
ze zmianami) w związku z uchwałą nr 309/0R Rady Miasta Zgorzelec z dnia 
28 października 200R r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zgo-
rzelcu pomiędzy ul. Krańcową na zachodzie, ul. Armii Krajowej na północy, 
ul. ńłowiańską na wschodzie i Osiedlem zabudowy mieszkalnej jednorodzin-
nej na południu, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgorzelec Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następujeż 

 
 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Zgorzelcu 
pomiędzy ul. Krańcową na zachodzie, ul. Armii Kra-
jowej na północy, ul. ńłowiańską na wschodzie i 
Osiedlem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na 
południu. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały sąż 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie zasadniczej w skali 1ż1000, stanowiący 
integralną część planu, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

1. Przedmiotem planu jest ustalenież 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § R rubryka A oraz ry-
sunek planu; 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustale-
nia w tym zakresie zawiera § R rubryka B; 

3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabaryty obiektów  

i wskaźniki intensywności zabudowy – ustale-
nia w tym zakresie zawiera § R rubryka C oraz 
rysunek planu; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym – ustalenia w tym zakresie zawiera  
§ R rubryka D; 

R) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § R rubryka 
E; 

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów 
– ustalenia w tym zakresie zawiera § R rubry-
ka F; 

7) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych – wymagania  
w tym zakresie zawiera § R rubryka C; 

8) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu; 

9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia  
w tym za-kresie zawiera § 7; 

10) stawki procentowej, służącą ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 8. 

2. Plan nie ustala zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
i krajobrazu kulturowego, jak też sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów albowiem na terenie planu nie występują 
takie tereny i obiekty.  

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa oż 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w Zgorzelcu pomiędzy ul. Krańcową na za-
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chodzie, ul. Armii Krajowej na północy, ul. ńłowiań-
ską na wschodzie i Osiedlem zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej na południu; 

2) terenie – należy przez to rozumieć teren o określo-
nym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi; 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowa-
nia ściany frontowej budynku, wg zasad określo-
nych w ustaleniach szczegółowych; linia ta nie do-
tyczy zadaszeń i ukształtowania wejść głównych 
do obiektów dla klientów; 

4) waksywalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
należy przez to rozumieć linię, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku, linia ta nie 
dotyczy zadaszeń i ukształtowania wejść głównych 
do obiektów dla klientów; 

R) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć 
ogólnodostępne tereny ulic i placów wraz z przyle-
głymi terenami, tworzące wspólnie wyodrębnioną 
przestrzeń, którą ograniczają elewacje budynków i 
ogrodzenia, szpalery drzew i zespoły zieleni, sta-
nowiące integralną część tej przestrzeni; 

6) wskawniku zabudowy – należy przez to rozumieć 
wartość wyrażającą stosunek powierzchni zabudo-
wy stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie 
działki do powierzchni tej działki, a przez po-
wierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię 
wyznaczoną przez pierwszą kondygnacje nadziem-
ną; 

7) wysokości budynku– należy przez to rozumieć wy-
sokość mierzoną w linii elewacji od poziomu terenu, 
przy wejściu głównym do budynku, do górnej kra-
wędzi elewacji; 

8) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć 
funkcję terenów, obiektów lub części obiektów z 
zakresuż 
a) handlu detalicznego, 
b) administracyjno-biurowej, 
c) gastronomii, 
d) rekreacji, sportu i odnowy biologicznej, 
e) kultury, 

f) rozrywki, 
g) nieprodukcyjnych usług rzemieślniczych obejmu-

jących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawiec-
kie, szewskie, kaletnicze, tapicerskie, pocztowe, 
łączności, wydawnicze, fotograficzne, naprawy 
sprzętu gospodarstwa domowego i elektronicz-
nego itp., 

z ograniczeniami określonymi w ustaleniach szcze-
gółowych. 

§ 4 

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
– obowiązujące i orientacyjne; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszą-
ce się do ich przeznaczeń oraz warunków zabu-
dowy i zagospodarowania; 

4) oznaczenia dotyczące zasad zagospodarowania 
terenów i kształtowania zabudowy, obejmująceż  
a) budynki do zachowania, 
b) linie zabudowy budynków – obowiązujące i 

maksymalne nieprzekraczalne, 
c) tabele cech zagospodarowania terenów i za-

budowy, 
d) obszar dopuszczalnego tymczasowego zago-

spodarowania i użytkowania terenów, 
e) nowe wjazdy i zjazdy z ulic publicznych, 
f) obszar zieleni wewnętrznej o podstawowej 

funkcji izolacyjnej, 
g) ciągi zieleni izolacyjnej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymie-
nione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną. 

R O Z D Z I A Ł   II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ R 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
zawierają poniższe tabeleż 

 
1. USTALENIA DLA TERENÓW U/UC1, U/UC2: 
przedwiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 
niniejszej uchwały) 

ustalenia 

A  
– przeznaczenie 
terenów oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnym 
przeznaczeniu lub 
różnych zasadach 
zagospodarowania 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: 
a) tereny zabudowy usługowej, 
b) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie U/UC2, o powierzchni maksimum 

4R% sumy powierzchni terenów U/UC1 i U/UC2, 
b) tereny infrastruktury technicznej,  
c) stacja paliw płynnych i gazowych o maksimum 3 dwustronnych, stanowiskach 

dystrybucyjnych oraz myjnia samochodów osobowych, 
lokalizowane zgodnie z warunkami ustalonymi w ustaleniach szczegółowych uchwały, 

3) orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu stosownie do potrzeb rozwiązań 
technicznych i funkcjonalno-przestrzennych skrzyżowania KD ńc2 oraz terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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B  
– zasady ochrony 
środowiska  
i przyrody 

1) ustala się obszar zieleni wewnętrznej o funkcji podstawowej – izolacyjnej; obszar ten oznaczono 
na rysunku planu; na obszarze tymż 

a) należyż 
• min 70% powierzchni obszaru przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czynnej, 
• min R0% powierzchni obszaru przeznaczać na kształtowanie zespołów zieleni wysokiej, 

b) dopuszcza sięż 
• przeznaczenie maksimum 2R% powierzchni obszaru na cele terenowych urządzeń rekre-

acji, 
• lokalizację obiektów małej architektury oraz obiektów o funkcji ekranów przeciwhałaso-

wych, 
2) nawierzchnie parkingów, dojazdów oraz placów gospodarczych i manewrowych należy projek-

tować w sposób chroniący przed przedostaniem się zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu; 
wody deszczowe z nawierzchni ww. obiektów, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) na terenach należy zapewnić powierzchnie biologicznie czynne zajmujące minimum 20% 
powierzchni terenu; przy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązują,  
w zakresie powierzchni biologicznie czynnych, wskaźniki ustalone w przepisach odrębnych,  

4) wzdłuż linii rozgraniczających od dróg publicznych należy wprowadzić pasy zieleni, w tym 
wysokiej, o szerokości minimum 8,0m, 

R) na terenie U/UC2 obow. standardy akustyczne określone w przepisach odrębnych, 
6) w sąsiedztwie z terenami zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanymi poza granicami planu  

i terenu U1, należy wprowadzićż 
a) zieleń izolacyjną zgodnie z ustaleniami rysunku planu, 
b) ekrany akustyczne zapewniające utrzymanie na osiedlu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej standardów akustycznych określonych w przepisach odrębnych; ustalenie 
powyższe nie obowiązuje w sąsiedztwie z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, 

7) emisje zanieczyszczeń i hałasu z urządzeń technologicznych, w szczególności umieszczanych na 
zewnątrz budynku, nie mogą przekroczyć poziomów gwarantujących utrzymanie na osiedlu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej standardów środowiska określonych w przepisach 
odrębnych, 

8) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić zamienne, w stosunku do istniejących rowów 
melioracyjnych, odprowadzenie wód powierzchniowych; 

C  
– zasady ochrony  
i kształtowania ładu 
przestrzennego, 
parametrów i 
wskaźników 
kształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu; wymagania 
wynikające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni publicznej 

1) parametry, wskaźniki, cechy kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek oraz terenu 
określa rysunek planu; 

2) minimalna odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od istniejącej zabudowy jednorodzinnej, 
zlokalizowanej wzdłuż południowej granicy opracowania, wynosi 20,0 m, 

3) maksymalna wysokość zabudowy usytuowanej w odległości do 3R,00 m od istniejącej 
zabudowy jednorodzinnej, nie może przekroczyć 8,0 m, 

4) na terenie U/UC2 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokości do  
4 kondygnacji, 

R) obowiązujące linie zabudowy mogą podlegać równoległemu przesunięciu do 10,0 m w 
stosunku do linii określonej na rysunku planu,  

6) obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą wysuniętych witryn wystawowych oraz wykuszy 
elewacyjnych, o głębokości do 1,R m, szerokości do 6,0 m i wysokości do 3,R m, elementy te 
mogą wypełniać maksimum 2R% elewacji, 

7) kompozycję zabudowy oraz zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem 
istniejących spadków terenu, w układzie tarasowym, 

8) ustalenia dotyczące wysokości nie są obowiązująceż 
a) dla stacji paliw i myjni, dla której obowiązuje parametr maksymalnej wysokości – 6,0 m, 
b) dla budynku restauracji, dla którego dopuszcza się minimalną wysokość – R,0 m,  

9) dopuszcza się inne formy zwieńczenia budynku poza dachami płaskimi; ustalone na rysunku 
planu wysokości dotyczą w takim przypadku zewnętrznych wysokości tych form, 

10) dopuszcza się miejscowe wypiętrzenia zabudowy do wysokości 20,0 m, o powierzchni nie- 
przekraczającej łącznie 20% powierzchni zabudowy; wyniesienie nie powinno przesłaniać 
zarysu górnej części sylwety kościoła p.w. św. Jadwigi widzianego z dalekich wglądów 
widokowych z dróg publicznych, 

11) zakazuje się lokalizacji dostaw towaru w sąsiedztwie osiedla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zlokalizowanego wzdłuż południowej granicy obszaru planu; ich lokalizacja  
i użytkowanie nie może spowodować na osiedlu naruszenia standardów akustycznych 
określonych w przepisach odrębnych, 

12) wzdłuż ulic wojewódzkich należy lokalizować układy zieleni wysokiej kompozycyjnie powiązane 
z ukształtowaniem zabudowy, 
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 13) na obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza sięż 
a) lokalizację wolno stojących plansz reklamowych i informacyjnych w sposób uporządkowa-

ny, wzdłuż określonej linii kompozycyjnej, 
b) umieszczenie na elewacjach budynku plansz reklamowych i informacyjnych; w przypadku 

umieszczenia dwóch i więcej plansz należy montować plansze w sposób uporządkowany, 
wzdłuż określonej osi kompozycyjnej, 

14) ogrodzenia lokalizowane wzdłuż ulic i dróg należy kształtować z uwzględnieniem następują-
cych warunkówż 
a) ciągi ogrodzeń wzdłuż poszczególnych ulic i dróg powinny posiadać jednakową wysokość 

oraz wspólne rozwiązania formalne i materiałowe, 
b) powierzchnie ażurowe powinny zajmować min. 80% powierzchni ogrodzenia, 
c) wyklucza się lokalizację ogrodzeń prefabrykowanych betonowych, 

D  
– szczegółowe 
zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1) linie rozgraniczające wydzielające teren wyznaczają granicę odrębnej działki budowlanej, 
2) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej określone w § 7 

ust. 1 pkt 1 – Ustalenia ogólne – na warunkach i o wielkościach wynikających z przepisów od-
rębnych, 

E.  
– szczególne 
warunki 
zagospodarowania 
terenów oraz 
ograniczenia w ich 
użytkowaniu 

1) dopuszcza się lokalizację stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni samochodów osobowych 
wyłącznie na obszarze położonym między skrzyżowaniami KD ńc1 i KD ńc2 w odległości 
maksimum R0,0 m od linii rozgraniczającej ul Armii Krajowej, 

2) zakazuje się lokalizacji parkingów, dostaw towaru i placów gospodarczych w sąsiedztwie 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanego wzdłuż południowej granicy 
obszaru planu; ich lokalizacja i użytkowanie nie może spowodować naruszenia na osiedlu 
standardów akustycznych określonych w przepisach odrębnych, 

F  
– sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania, urzą-
dzania i użytkowania 
terenów 

1) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie części terenów na cele związane z 
okolicznościowymi kiermaszami, festynami i akcjami promocyjnymi związanymi z bieżącym, 
podstawowym użytkowaniem terenu, 

2) obszar dopuszczony do użytkowania na cele określone w punkcie 1 określa rysunek planu, 
3) tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów nie może powodować naruszenia 

standardów jakości środowiska, na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
określonych w przepisach odrębnych. 

 

 

1. USTALENIA DLA TERENÓW U1: 
przedwiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 
niniejszej uchwały) 

ustalenia 

A  
– przeznaczenie 
terenów oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnym 
przeznaczeniu lub 
różnych zasadach 
zagospodarowania 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: 
− tereny kościoła, 

1) przeznaczenie uzupełniające: 
a) tereny zabudowy usługowej służącej opiece społecznej, edukacji i służbie zdrowia, 
b) tereny infrastruktury technicznej w zakresie ustalonym w § 7 ust. 1 pkt 1. 

B 
– zasady ochrony 
środowiska  
i przyrody 

1) na terenie należy zapewnić powierzchnie biologicznie czynne zajmujące minimum 3R% po-
wierzchni terenu, 
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C  
– zasady ochrony  
i kształtowania ładu 
przestrzennego, 
parametrów  
i wskaźników 
kształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowania 
terenu; wymagania 
wynikające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni publicznej 

1) parametry, wskaźniki, cechy kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek oraz terenu 
określa rysunek planu, 

2) na obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się ż 
a) lokalizację wolno stojących plansz informacyjnych, 
b) umieszczanie na elewacjach budynku plansz informacyjnych; w przypadku umieszczenia 

dwóch i więcej plansz należy montować plansze w sposób uporządkowany, wzdłuż określonej 
osi kompozycyjnej, 

3) ogrodzenia lokalizowane wzdłuż linii rozgraniczających dróg i ulic należy kształtować z uwzględ-
nieniem następujących warunkówż 
a) ciągi ogrodzeń wzdłuż poszczególnych ulic powinny posiadać jednakową wysokość oraz 

wspólne rozwiązania formalne i materiałowe, 
b) powierzchnie ażurowe powinny zajmować min. 80% powierzchni ogrodzenia, 
c) wyklucza się lokalizację ogrodzeń prefabrykowanych betonowych, 

D  
– szczegółowe 
zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1) linie rozgraniczające terenu stanowią granicę działki budowlanej, 
2) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej określone w § 7 

ust.1 pkt 1 – na warunkach i o wielkościach wynikających z przepisów odrębnych, 

E  
– szczególne 
warunki 
zagospodarowania 
terenów oraz 
ograniczenia w ich 
użytkowaniu 

• nie występują 

F  
– sposoby i terminy 
tymczasowego zago-
spodarowania, urzą-
dzania i użytkowania 
terenów 

− nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 6 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. Ustalenia dla terenów dróg pu-
blicznych zawiera tabelaż 

 
Oznaczenie 

na rysunku  

planu 

Ustalenia odrębne 

dla poszczególnych dróg 
Ustalenia ogólne 

KD G1 1. Ulica główna – droga wojewódzka nr 317. 
2. Zachowuje się istniejącą szerokość w liniach 

rozgraniczających, z uwzględnieniem pktu 2 
ustaleń ogólnych. 

KD G2 1. Ulica główna – droga wojewódzka nr 3R2. 
2. Zachowuje się istniejącą szerokość w liniach 

rozgraniczających, z uwzględnieniem pktu 2 
ustaleń ogólnych. 

KD Z 1. Ulica zbiorcza – droga nr 3R1. 
2. Zachowuje się istniejącą szerokość w liniach 

rozgraniczających, z uwzględnieniem pktu 2 
ustaleń ogólnych. 

3. Przy modernizacji w przekroju drogowym 
przewidziećż 
1) dwustronny chodnik, 
2) ścieżkę rowerową – wyodrębnioną prze-

strzennie 

KD L 1. Ulica lokalna 
2. Zachowuje się istniejącą szerokość w liniach 

rozgraniczających, z uwzględnieniem pktu 2 
ustaleń ogólnych. 

1. Przebieg oraz klasyfikację dróg określa rysunek planu i 
uchwała. 

2. Dopuszcza się zmianę położenia linii rozgraniczających 
istniejących dróg, za zgodą właścicieli terenów przyle-
głych do dróg, przy spełnieniu następujących warunkówż 
a) zachowana zostanie ciągłość linii rozgraniczającej; 
b) zastosowane zostaną parametry i elementy drogi wy-

nikające z przepisów odrębnych. 
3. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów – zjazdy  

i wyjazdy – z dróg publicznych; dopuszcza się  zmianę 
obsługi terenów przyległych w przypadku przebudowy lub 
modernizacji ulic. 

4. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na tereny w rejo-
nach oznaczonych na rysunku planu oraz inne zjazdy  
i wyjazdy na tereny, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

R. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc  
i placów postojowych, placów gospodarczych i manew-
rowych, dojść pieszych i ścieżek rowerowych, należy 
przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom 
techniczno-funkcjonalnym, przy czym minimalne wielkości 
należy określić zgodnie z przepisami ustalonymi dla dróg 
publicznych. 
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KD Sc1 1. ńkrzyżowanie skanalizowane, w tym typu 
rondo. 

2. ńkrzyżowanie obsługujeż drogi krajowe nr 4  
i 30, drogi wojewódzkie nr 3R2 i 317 oraz 
zjazd na teren Centrum Handlowego na te-
renie Gminy Wiejskiej Zgorzelec 

KD Sc2 1. ńkrzyżowanie skanalizowane, w tym typu 
rondo. 

2. ńkrzyżowanie obsługujeż drogę wojewódzką 
nr 317, drogę nr 10930RD oraz zjazd na te-
ren U/UC 1. 

KD Pj1-2 1. nereny ulic pieszo–jezdnych. 
2. Zachowuje się istniejące ulice i włączenia do 

dróg 

6. Elementy komunikacji służące pieszym oraz dojścia do 
obiektów usługowych należy dostosować do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

7. W obrębie linii rozgraniczających dróg należy dążyć do 
zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni. 

8. W pasach drogowych zakazuje się lokalizacji obiektów 
niezwiązanych z obsługą i użytkowaniem dróg. 

 
2. W granicach terenu KD Pj1ż 

1) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, 

2) należy zagospodarować zielenią minimum R0% 
powierzchni terenu, 

3. W granicach wyznaczonych terenów usługowych, 
należy zabezpieczyć odpowiednią do potrzeb  
i przepisów odrębnych liczbę miejsc postojowych, 
w tym dla osób niepełnosprawnych. 

4. Minimalną liczbę miejsc postojowych na działce 
budowlanej należy ustalić w oparciu o następujące 
wskaźniki dla poszczególnych funkcjiż 
a) gastronomia – 1 m.p./R użytkowników, 
b) handel i inne usługi – 1 m.p./40 m2 p.u., 
c) zabudowa mieszkaniowa – 1 m.p./1 mieszkanie. 

R. Na działkach należy zapewnić odpowiednią do po-
trzeb ilość miejsc postojowych dla rowerów. 

§ 7 

1. Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy  
i modernizacji systemów infrastruktury technicznejż 

1) zasady ogólneż 
a) na terenach U/UC1 i U1 dopuszcza sięż 

– lokalizację urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, obsługujących wyłącznie obszar 
lub część obszaru planu, 

– zmianę lokalizacji przepompowni ścieków 
o zasięgu obsługi odpowiadającym istnie-
jącemu, 

– instalowanie urządzeń do pozyskiwania 
energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za 
wyjątkiem turbin wiatrowych, 

b) wyżej wymienione urządzenia nie mogą po-
wodować konfliktu z podstawowym przezna-
czeniem terenu ustalonym w planie; a para-
metry tych urządzeń powinny nawiązywać do 
wymogów przestrzennych określonych dla 
danego terenu, 

2) zasady szczegółowe wyposażenia terenów w 
sieci infrastruktury technicznej określa poniższa 
tabelaż 

 

rodzaj systewu  
infrastruktury technicznej 

teren ustalenia 

elektroenergetyka zaopatrzenie w oparciu o przebudowę i budowę sieci sn i nn oraz budowę 
stacji transformatorowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 

gazownictwo zaopatrzenie z istniejącej sieci dystrybucyjnej rozbudowanej stosownie do 
potrzeb, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 

wodociągi zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej, z wodociągu biegnącego w ulicy 
Armii Krajowej, na warunkach określonych przez zarządców sieci, 

kanalizacja 1) odprowadzenie ścieków bytowych do sieci miejskiej w ulicy Armii 
Krajowej lub do przepompowni, 

2) przebudowę lub budowę przepompowni ścieków należy prowadzić w 
dostosowaniu do potrzeb techniczno-funkcjonalnych i do obowiązują-
cych wymogów sanitarnych, 

3) odprowadzenie wód deszczowych do sieci miejskiej kanalizacji desz-
czowej w ulicy Armii Krajowej poprzez urządzenia, umożliwiające pod-
czyszczanie wód w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, 
 na warunkach określonych przez zarządców sieci, 

telekomunikacja 

U/UC1 
U/UC2 

1) zachowuje się istniejącą stacjonarną sieć łączności działającej zgodnie 
z przepisami odrębnymi; dopuszcza się jej przebudowę i rozbudowę 
stosownie do potrzeb, 

2) wyklucza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej, 
elektroenergetyka, 
gazownictwo, 
wodociągi 
kanalizacja 
telekomunikacja 

U1 

1) zachowuje się istniejącą obsługę terenu sieciami infrastruktury tech-
nicznej, 

2) dopuszcza się przebudowę sieci i przyłączy w dostosowaniu do po-
trzeb i wymogów techniczno-funkcjonalnych, na warunkach określo-
nych przez zarządców sieci 
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gospodarka  
odpadami 

1) wyklucza się składowanie odpadów, 
2) dopuszcza się wyłącznie czasowe gromadzenie odpadków stałych w 

miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych; wyklucza się ich usytuowanie w sąsiedztwie osiedla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanego wzdłuż południowej 
granicy obszaru planu, 

3) miejsca czasowego gromadzenia odpadków stałych należy zagospoda-
rować w sposób umożliwiający segregację odpadków, 

ciepłownictwo 

U/UC1 
U/UC2 

U1 

obiekty należy zasilać w ciepło w oparciu o źródła indywidualne lub gru-
powe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w 
przepisach odrębnych. 

 

 

§ 8 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokościż 
1) 0% – na terenach komunalnych i parafii rzymsko-

katolickiej, 
2) 1% – na pozostałych terenach. 

R O Z D Z I A Ł   3 

PRZEPISY KOPCOWE 

§ 9 

W przypadku zmiany nazw instytucji i organów wy-
szczególnionych w uchwale, odpowiednie ustalenia 
planu należy dostosować do zmienionych nazw insty-

tucji i organów wprowadzonych nowymi aktami praw-
nymi. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK WOLANIN 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 6 pawdziernika 2006 r. 
(poz. 4247) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 6 pawdziernika 2006 r. 
(poz. 4247) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 6 pawdziernika 2006 r. 
(poz. 4247) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gwiny oraz zasadach ich finansowania 

 
 
1. nereny objęte planem są w stanie istniejącym częściowo wyposażone w sieci infrastruktury 

technicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznych. 
2. Na terenach objętych planem nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – 

związane z obsługą tych terenów. 
3. Niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane z bezpośrednia obsługą te-

renów objętych planem, będą realizowane przez inwestora lub poszczególnych inwestorów 
oraz przedsiębiorstwa energetyczne. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4248 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały nr miI/108/2003 Rady Miejskiej w Polanicy 
Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 
        uczniów szkół podstawowych i giwnazjalnych w Polanicy Zdroju 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91) Rada Miejska 
w Polanicy Zdroju uchwala, co następujeż 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/108/2003 Rady Miejskiej w Polani-
cy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. wprowadza się 
następujące zmianyż 
I. W § 9 dodaje się ust. 2 i 4 w brzmieniuż 

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium arty-
stycznego może również wystąpić dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy Zdroju. 

4. Wniosek dyrektora MCK-u należy umotywować. 
Nie podlega on zaopiniowaniu przez Radę Peda-
gogiczną i Radę Rodziców. 

II. § 11 otrzymuje brzmienież 
Komisja ńtypendialna przy podejmowaniu decyzji  
o przyznaniu stypendium bierze pod uwagę osią-
gnięcia, potwierdzone odpowiednimi dokumentamiż 
a) naukoweż 

– w przypadku uczniów gimnazjum – laureaci 
lub finaliści konkursów i olimpiad przedmio-
towych na szczeblu co najmniej wojewódz-
kim, 

– w przypadku uczniów szkół ponadpodsta-
wowych – laureaci konkursów i olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu co najmniej po-
wiatowym, 

b) artystyczne – laureaci lub finaliści konkursów 
albo przeglądów artystycznych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJńKIEJ 

 
ZBIGNIEW PUCHNIAK
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4249 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEP 

z dnia R grudnia 2006 r. 

w sprawie udzielania powocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych wiejsc pracy związanych z nową inwestycją 

 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. 1R91 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 z 
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) uchwala się, co 
następujeż 

 
 

§ 1 

Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją na terenie Miasta i Gminy Wleń nastę-
puje zgodnie i na warunkach określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 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) zwanego dalej „rozporzą-
dzeniem”. 

§ 2 

1. Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
przewidzianego „rozporządzeniem” jest zgłoszenie 
organowi podatkowemu – Burmistrzowi  Miasta i 
Gminy Wleń 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 załącznik 
nr 1 do uchwały, przed rozpoczęciem realizacji in-
westycji, 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 pomocyż 
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. Zobowiązanie się do utrzymaniaż 
a) nowej inwestycji przez okres co najmniej pięciu 

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

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

R. Zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 2R% 
kosztów inwestycji ze środków własnych. 

§ 4 

Zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją musi na-
stąpić nie później niż w ciągu trzech lat od dnia złoże-
nia wniosku o zamiarze korzystania z pomocy. 

§ R 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości  przedsiębior-
cy będącego osobą fizyczną następuje w drodze decy-
zji organu podatkowego, po złożeniu informacji  
o nieruchomościach i obiektach budowlanych i infor-
macji o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-
ruchomości, natomiast  dla osoby prawnej, jednostki 
organizacyjnej oraz spółki niemającej osobowości 
prawnej – w drodze deklaracji na podatek od nieru-
chomości i informacji o zwolnieniach podatkowych w 
podatku od nieruchomości, według obowiązujących 
wzorów. 

§ 6 

Beneficjent pomocy  korzysta ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości nie dłużej niż dwa lata od zakończe-
nia nowej inwestycji.  

§ 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 przeprowadzania 
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 przypadkuż 
1) nieutrzymania nowej inwestycji co najmniej 

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

2) 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 powodujących jego utratę. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku  
od nieruchomości beneficjent pomocy  zobowiąza-
ny  jest  do  zwrotu  otrzymanej pomocy  na zasa-
dach przewidzianych  przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedno-
lity tekst Dz. U. z 200R r. Nr 8, poz. 60 ze zmia-
nami). 

§ 9 

1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze 
zwolnienia z podatku od nieruchomości są zobo-
wiązani w terminie do dnia 1R stycznia każdego ro-
ku, przedstawiać informację o innej pomocy pu-
blicznej otrzymanej na wspieranie nowej inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją, na druku stanowiącym załącz-
nik nr 2 do uchwały. 

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 
31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach 
przewidzianych w ustawie – Ordynacja podatkowa. 

 

§ 10 

1. Miasto i Gmina Wleń należy do podregionów,  
w których zgodnie z § 8 ust. 1 „rozporządzenia”, 
maksymalna intensywność pomocy, liczona jako 
stosunek ekwiwalentu dotacji netto do kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynosi 
R0%. 

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 1R punk-
tów procentowych wyrażonych jako ekwiwalent 
dotacji brutto w stosunku do maksymalnej inten-
sywności wymienionej w ust. 1. 

§ 11 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 12 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy Wleń i opubli-
kowanie w prasie lokalnej. 

§ 13 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

KATARZYNA KOTOŁOWSKA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Mia-
sta i Gwiny Wień z dnia 5 grudnia 
2006 r. (poz. 4249) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Mia-
sta i Gwiny Wień z dnia 5 grudnia 
2006 r. (poz. 4249) 
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4250 

UCHWAŁA RADY GMINY RÓRAWINA 

z dnia 29 września 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały Rady Gwiny Rórawina nr iII/28/2004 z dnia 
17 listopada 2004 roku w sprawie tywczasowej lokalizacji targowiska na 
terenie wsi Rórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty 
                                                targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1R91 z później-
szymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Żórawina uchwala, co na-
stępujeż 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Żórawina nr VII/28/2004  
z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie tymczasowej 
lokalizacji targowiska na terenie wsi Żórawina, ustale-
nia stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty targowej 
paragraf 2 otrzymuje brzmienież 
„ustala się opłatę targową od osób fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy 
Żórawina 
1. za zajętą powierzchnię do 3 m2 w kwocie R,00 zł – 

za jeden dzień, 
2. za zajętą powierzchnię od 3 m2 do 10 m2 w kwocie 

7,00 zł – za jeden dzień, 
3. za zajętą powierzchnię od 10 m2 do 1R m2 w kwo-

cie 10,00 zł – za jeden dzień, 
4. za zajętą powierzchnię powyżej 1R m2 w kwocie 

stanowiącej sumę 10,00 zł i 1,00 zł za każdy 1 m2 
powyżej 1R m2 – za jeden dzień. 

Do zajętej powierzchni wlicza się powierzchnię zajętą 
przez samochód sprzedawcy.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żó-
rawina. 

§ 4 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

RYSZARD WĘGŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 2R października 2006 r. 

zwieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulawinu udzielania powocy 
waterialnej o charakterze socjalnyw dla uczniów zawieszkałych na terenie 
                                         gwiny Dowaniów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późn. zm.) 
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 2R6, poz. 2R72 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, 
co następujeż 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXI/1R6/0R Rady Gminy Domaniów  
z dnia 30 marca 200R r. w sprawie ustalenia regula-
minu udzielenia pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Domaniów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 109,  
poz. 2347, Nr 1R1, poz. 2988 z 2006 r. Nr 1R1,  
poz. 2390) wprowadza się następujące zmianyż 

1. w § 10 ust. 2 wyrazy „194 zł” zastępuje się wyra-
zami „207 zł”; 
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2. w § 13 i § 1R ust. 2 wyrazy „1120 zł” zastępuje 
się wyrazami „1280 zł”; 

3. w § 13 ust. 1 i § 1R ust. 2 wyrazy „1008 zł” za-
stępuje się wyrazami „11R2 zł”; 

4. w § 14 ust. 2 wyrazy „4R zł” zastępuje się wyra-
zami „R2 zł”; 

R. w § 16 ust. 3 wyrazy „280 zł” zastępuje się wyra-
zami „320 zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Do-
maniów. 

§ 3 

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

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 
 
 
 

4152 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia wiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nadolice Małe – działka nr 110, gwina Czernica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt R ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 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), po 
stwierdzeniu zgodności ze „ńtudium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Czernica” uchwalonym przez Radę Gminy 
Czernica uchwałą nr XXI/24R/200R z dnia 28 lutego 200R r. oraz w nawią-
zaniu do uchwały Rady Gminy Czernicaż nr XXIV/266/200R z dnia 
23 czerwca 200R r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Nadolice Małe, Rada 
Gminy Czernica uchwala, co następujeż 

 
 

R o z d z i a ł   l 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nadolice Małe – działka nr 110, 
zwany dalej planem. 

2. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 
2,R6 ha. 

3. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść 
niniejszej uchwały są następujące załącznikiż 
1) rysunek planu w skali 1ż1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do uchwały, 
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasad ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, 

§ 2 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy 
Czernica jest mowa oż 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały sporzą-
dzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w 
skali 1ż1000, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi ten obszar od innych obszarów 
oznaczony symbolem przeznaczenia podsta-
wowego, 

R) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na danym obszarze wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi i zajmować nie mniej 
niż 70% powierzchni terenu, chyba że przepisy 
szczegółowe stanowią inaczej, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
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podstawowe, które jedynie uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i zaj-
mują nie więcej niż 30% powierzchni terenu, 
chyba że przepisy szczegółowe stanowią ina-
czej, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych rodzajów budowli naziemnych 
niebędących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia podziemnego, 

8) usługach lokalnych – należy przez to rozumieć 
funkcje usług komercyjnych lub publicznych 
związane z obsługą projektowanej i istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usług uzupełniających inne funkcje pod warun-
kiem niepowodowania negatywnego oddziały-
wania – zakłóceń środowiska oraz konfliktów 
sąsiedztwa, 

9) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagą funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem niepowodo-
wania negatywnego oddziaływania – zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa, 

10) usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowane 
całkowicie lub z przewagą funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym, realizowanych w ramach 
działań własnych przez samorząd lokalny oraz 
w ramach zadań zleconych lub wprowadzo-
nych w drodze negocjacji przez administrację 
rządową, 

11) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia  
i infrastruktury technicznej, zaplecze parkin-
gowe i garażowe (trwale związane z gruntem) 
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego. 

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

§ 3 

W planie ustala sięż 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 

R) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

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

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym, 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej,  

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się, opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nuż 
1) granice obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) podstawowe przeznaczenie terenów, 
R) granice zasięgu terenów narażonych na niebez-

pieczeństwo powodzi przy p 1% (woda stulet-
nia) w przypadku przerwania wałów przeciwpo-
wodziowych rzeki Odry, 

6) granice strefy „OW” ochrony zabytków arche-
ologicznych, 

7) stanowisko archeologiczne nr R/31 AZP 80–30. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na 

rysunku planu posiadają znaczenie informacyjne. 

R o z d z i a ł   II 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planew 

§ R 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego obowiązują następujące ustaleniaż 
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 
przedsięwzięć dotyczących sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz dróg, 

2) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej 
nie może przekraczać granic własnego terenu i nie 
może powodować przekroczenia obowiązujących 
standardów środowiskowych, określonych przepi-
sami szczególnymi oraz wywoływać konieczności 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

3) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych, pod-
ziemnych oraz gruntów, 

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska 
przed odpadamiż 
a) wprowadza się obowiązek usuwania odpadów 

komunalnych w ramach gminnego systemu 
gromadzenia i usuwania odpadów, 

b) masy ziemi usuwane lub przemieszczane pod-
czas realizacji przedsięwzięcia mogą być wyko-
rzystane na miejscu przy rekultywacji terenu lub 
w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Czer-
nica, 
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R) w zakresie ochrony przed hałasem wprowadza się 
nakaz utrzymania poziomu hałasu (na granicy dzia-
tek) w granicach dopuszczalnych norm, określo-
nych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy 
odrębne. 

§ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 
1. Wyznacza się strefę „OW” ochrony zabytków ar-

cheologicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, w granicach której ustala się następujące 
wymogiż 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrębie 

strefy związane z pracami ziemnymi należy 
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim  Kon-
serwatorem Zabytków co do konieczności ich 
prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za 
pozwoleniem konserwatorskim, 

2) pozwolenie konserwatorskie o którym mowa w 
pkt 1 należy uzyskać przed wydaniem pozwole-
nia na budowę lub przed uzyskaniem przez in-
westora zaświadczenia potwierdzającego akcep-
tację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych, niewymagających pozwolenia na 
budowę,  

3) prowadzenie nadzoru archeologicznego i ratow-
niczych badań archeologicznych przez upraw-
nionego archeologa odbywa się na koszt inwe-
stora. 

2. W części środkowej obszaru objętego planem wy-
stępuje zabytkowe stanowisko archeologiczne nr 
R/31 AZP 80–30 – osada pradziejowa, ślad osad-
nictwa kultury łużyckiej, epoki brązu – okres lateń-
ski. W związku z tym w obrębie chronionego sta-
nowiska ustala się następujące wymogiż 
1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

przed uzyskaniem przez inwestora zaświadcze-
nia potwierdzającego akceptację zgłoszenia ro-
bót budowlanych niewymagających pozwolenia 
na budowę należy uzyskać pozwolenia Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na przeprowadzenie prac ziemnych, 

2) ewentualne prace ziemne muszą być poprzedzo-
ne ratowniczymi badaniami archeologicznymi  
i wykopaliskowymi oraz prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, na koszt inwestora. 

§ 7 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych. 
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1 MNU, 2 MNU położonych od strony dróg powiato-
wych nr 1R3R D i 1924 D lokalizację elementów re-
klamowych i informacyjnych należy każdorazowo 
uzgadniać z zarządcą dróg. 

§ 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów. 
1. Zachodnia część obszaru objętego planem jest na-

rażona na niebezpieczeństwo powodzi – wystąpie-
nia przepływów powodziowych o prawdopodobień-
stwie 1% tak zwanej wody stuletniej w przypadku 

przerwania wałów przeciwpowodziowych rzeki Od-
ry. ńposób zagospodarowania w obrębie obszaru 
określono w § 9, 12 ust. 2 pkt 8, 13 ust. 2 pkt R. 

2. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu stre-
fy „OW" ochrony zabytków archeologicznych. ńpo-
sób zagospodarowania w obrębie strefy określono 
w § 6.  

3. Na obszarze objętym planem nie znajdują się inne 
tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny 
górnicze oraz zagrożone osunięciem się mas ziem-
nych. 

§ 9 

ńzczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu. 
1. W zachodniej części obszaru objętego planem nara-

żonego na niebezpieczeństwo powodzi oznaczone-
go na rysunku planu symbolami 1 MNU i MN 
(część) ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego, o których mowa w § 12 ust. 2  
i § 13 ust. 2. Na terenach tych wprowadza się na-
kaz wyniesienia parteru projektowanych budynków 
mieszkalnych i usługowych minimum 1 m nad po-
ziom terenu. 

§ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru obję-
tego planem wyznacza się przebieg drogi we-
wnętrznej oznaczonej  na rysunku planu symbo-
lem  KDW umożliwiającej powiązanie terenówż 
mieszkaniowego i mieszkaniowo-usługowych z 
komunikacją zewnętrzną – drogami powiatowymi 
nrż 1R3R D (klasy Z) relacji Wrocław – Nadolice 
Wielkie – Jelcz Laskowice oraz 1924 D (klasy L) 
relacji Nadolice Małe – Krzyków.  

2. Ustala się wjazdy na obszar objęty planemż 
1) od strony drogi powiatowej nr 1R3R D przy po-

łudniowo-zachodniej granicy działki nr 110 
(naprzeciwko istniejącej drogi – działka  
nr 14R/31), 

2) od strony drogi powiatowej nr 1924 D przy 
północno-wschodniej granicy działki nr 110. 

3. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym 
terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, 
w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej 
niżż 
1) 1 miejsce na mieszkanie, 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 2R 

m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej 
zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej 
na każde 12 miejsc parkingowych, 

4) w przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zabudowy w ramach własności, ilość 
stanowisk postojowych określonych w ust. 1 
podlega zsumowaniu. 

4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznejż 
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1) linie rozgraniczające drogi wewnętrznej wy-
znaczone na rysunku planu są równocześnie li-
niami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia tech-
nicznego, 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń i prowadze-
nie sieci infrastruktury technicznej pomiędzy li-
niami rozgraniczającymi drogi wewnętrznej  
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyzna-
czonymi dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolamiż MN, 1 MNU, 2 MNU, 

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń  
i sieci infrastruktury technicznej jako towarzy-
szącym inwestycjom na terenach działek wła-
snościowych inwestorów po uzgodnieniu z 
właścicielem działek, 

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infra-
struktury technicznej, 

R) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego. 

R. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala sięż 
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-

gowej na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci, 

2) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej uło-
żonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1, 

3) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci 
wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe 
dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiek-
tów budowlanych. 

6. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania 
ścieków komunalnych i bytowych ustala sięż 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i byto-

wych, których dopuszczalny skład określają 
przepisy odrębne do projektowanej rozdzielczej 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
wsi Nadolice Małe na warunkach określonych 
przez właściciela sieci, 

2) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z zasadami podanymi w ust. 1, 

3) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do 
oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wrocław-
skim, 

4) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków komu-
nalnych do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości ciekłe lokalizowanych 
na działkach zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

R) wywóz ścieków z zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe odbywać się będzie wy-
specjalizowanymi pojazdami samochodowymi 
do oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wro-
cławskim, 

6) wprowadza się zakaz odprowadzenia ścieków 
komunalnych i bytowych do cieków i rowów 
melioracyjnych, wód podziemnych oraz grun-
tów. 

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych usta-
la sięż 
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej, dopuszcza się powierzchniowo w 
teren lub do istniejących rowów melioracyj-
nych na warunkach określonych przez właści-
ciela rowów, 

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie 
z zasadami podanymi w ust. 1, 

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej, 

4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania tere-
nów, na których może dojść do zanieczyszcze-
nia ww. substancjami, o których mowa w pkt 3. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sięż 
1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej sieci 

gazowej średniego ciśnienia – na warunkach 
określonych przez operatora sieci, po przepro-
wadzeniu analizy opłacalności tej inwestycji, 

2) budowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1, 

3) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 
się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych 
źródeł ciepłaż paliwo płynne i inne o niskiej zawar-
tości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwen-
cjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urzą-
dzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 
stopniu zanieczyszczeń. 

10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala sięż 
1) zasilanie projektowanych obiektów z projekto-

wanej stacji transformatorowej na terenie 
działki nr R7/23 (przy północno-wschodniej 
granicy opracowania), alternatywnie dopuszcza 
się lokalizację stacji na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 2 MNU (północno-
wschodnia część terenu), 

2) budowę linii elektroenergetycznychż napo-
wietrznej lub kablowej średniego napięcia i ka-
blowej niskiego napięcia zgodnie z zasadami 
podanymi w ust. 1, 

3) szafki pomiarowe ze złączami kablowymi loka-
lizować jako zblokowane na granicach posesji. 

11. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala sięż 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej  

i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrz-
nej lub kablowej) – na warunkach określonych 
przez operatorów sieci, 

2) budowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1. 

12. W zakresie usuwania odpadów ustala sięż 
1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do 

szczelnych pojemników – kontenerów i ich 
późniejsze wywiezienie na wysypisko odpadów 
komunalnych (obecnie we wsi Ratowice) na 
warunkach określonych przez dysponenta wy-
sypiska, 

2) sposób postępowania z odpadami (w tym in-
nymi) na zasadach określonych w przepisach  
o odpadach. 

13. W zakresie melioracji ustala sięż 
1) w przypadku gdy inwestycje realizowane będą 

na gruntach zdrenowanych, wprowadza się 
obowiązek przebudowy systemy drenarskiego 
lub jego naprawy, po uzyskaniu stosownych 
uzgodnień z właściwym organem do spraw 
melioracji. 
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§ 11 

ńposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów. 
1. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się 

dotychczasowe użytkowanie terenów. 

R o z d z i a ł   III 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w 
liniach rozgraniczających 

§ 12 

neren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony na rysunku planu symbolem MN. 
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sięż 

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno sto-
jąca i bliźniacza, 

2) dopuszcza się lokalizacjęż 
a) usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) 

wbudowanych lub dobudowanych stanowią-
cych nie więcej niż 30% powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego, 

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, pełniących służebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolno stojących, z wyklucze-
niem parkowania samochodów o nośności 
powyżej 3,R t, 

d) elementów reklamowych sytuowanych zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sięż 

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 
zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i war-
tościowymi elementami występującej w okoli-
cy architektury, 

2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolno stojącą nie powinna być mniejsza niż 
60% ogółu powierzchni terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem MN, dopuszcza się 
100%, 

3) maksymalna powierzchnia terenu przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
bliźniaczą nie powinna być większa niż 40% 
ogółu powierzchni terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem MN, 

4) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej nie może przekroczyć 2 kondygnacji 
nadziemnych, 

R) dopuszcza się możliwość realizacji kondygnacji 
użytkowych wbudowanych w dachy, budowa-
nie lukarn pojedynczych lub łączonych w ze-
społy, 

6) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego 
mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekroczyć 12 m, 

7) nakaz właściwego izolowania przeciwwilgo-
ciowego ław i murów fundamentowych  
z uwagi na występowanie na terenie wody 
gruntowej płyciej niż 2,0 m p.p.t, 

8) w obrębie zasięgu terenu narażonego na nie-
bezpieczeństwo powodzi, zgodnie z rysunkiem 
planu nakaz wyniesienia parteru projektowa-
nych budynków mieszkalnych minimum 1 m 
nad poziom terenu, 

9) dachy budynków mieszkalnych strome o na-
chyleniu połaci dachowych od 3R° do R0°, 
pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami 
dachówkopodobnymi, 

10) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego lub garażu w odległości 1,R m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bez-
pośrednio przy granicy pod warunkiem, że 
również na sąsiedniej działce będzie lokalizo-
wany budynek gospodarczy lub garaż, 

11) maksymalna wysokość budynku gospodarcze-
go mierzona od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu nie może przekroczyć 7 m, 

12) dachy budynków gospodarczych strome, po-
kryte dachówką ceramiczną, materiałami da-
chówkopodobnymi oraz blachą, 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości  
R m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW, 
8 m od drogi powiatowej nr 1R3R D, 

14) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 40% powierzchni działki, 

1R) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niż 60% powierzchni 
działki, 

16) obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń od 
frontu działki o maksymalnej wysokości  
160 cm oraz zakazuje się stosowania betono-
wych prefabrykatów ogrodzeniowych, 

17) obowiązek wydzielenia odpowiedniej ilości sta-
nowisk postojowych, w ilości nie mniejszej niż 
ustalono w § 10 ust. 3. 

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala sięż 
1) podział terenu na działki budowlaneż 

a) dla zabudowy wolno stojącej – minimalna 
szerokość działki 20 m, minimalna po-
wierzchnia działki 1000 m2, 

b) dla zabudowy bliźniaczej – minimalna szero-
kość działki 16 m, minimalna powierzchnia 
działki 700 m2, 

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi dojazdowej powinien wynosić 70–90° (nie 
dotyczy skrajnych działek). 

§ 13 

nereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami oznaczone na rysunku planu symbolamiż  
1 MNU, 2 MNU. 
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala sięż 

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-
gami lokalnymi (komercyjnymi i publicznymi), 

2) dopuszcza się lokalizacjęż 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, pełniących służebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolno stojących, 
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c) elementów reklamowych sytuowanych zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sięż 

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 
zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i war-
tościowymi elementami występującej w okoli-
cy architektury, 

2) wysokość zabudowy mieszkaniowe-usługowej 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych do poziomu gzymsu + 1 kondygnacji na 
poziomie poddasza użytkowego, 

3) maksymalna wysokość budynku mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekroczyć 12 m, 

4) zakaz podpiwniczenia budynków oraz nakaz 
właściwego izolowania, przeciwwilgociowego 
ław i murów fundamentowych z uwagi na wy-
stępowanie na terenie wody gruntowej płyciej 
niż 2,0 m p.p.t., 

R) nakaz wyniesienia parteru projektowanych bu-
dynków mieszkalnych i usługowych minimum 
1m nad. poziom terenu w zachodniej części 
obszaru objętego planem – teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1 MNU, 

6) nakaz osuszenia lub nasypania gruntu na tere-
nie oznaczonym na rysunku planu symbolem  
2 MNU, 

7) dach budynku mieszkalno-usługowego stromy 
o nachyleniu połaci dachowych od 3R° do 
R0°, pokryty dachówką ceramiczną lub mate-
riałami dachówkopodobnymi, 

8) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego 
(poza budynkiem mieszkalnym) jako budynku 
wolno stojącego 2-kondygnacyjnego o wyso-
kości nie przekraczającej 12 m licząc od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu, o 
formie przestrzennej nawiązującej do formy 
budynku mieszkalnego, 

9) dach budynku usługowego stromy, pokryty 
dachówką ceramiczną lub materiałami da-
chówkopodobnymi, 

10) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego lub garażu w odległości 1,R m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bez-
pośrednio przy granicy pod warunkiem, że 
również na sąsiedniej działce będzie lokalizo-
wany budynek gospodarczy lub garaż,  

11) maksymalna wysokość budynku gospodarcze-
go mierzona od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu nie może przekroczyć 7 m,  

12) dachy budynków gospodarczych strome, po-
kryte dachówką ceramiczną, materiałami da-
chówkopodobnymi oraz blachą,  

13) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości  
R m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW, 
8 m od linii rozgraniczającej drogi powiatowej 
nr 1R3R D oraz 6 m od linii rozgraniczającej 
drogi powiatowej nr 1924 D,  

14) maksymalna powierzchnia zabudowy usługo-
wej nie może być większa niż powierzchnia 
zabudowy mieszkalnej,  

1R) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60% powierzchni działki,  

16) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki, 

17) dopuszcza się ogrodzenie terenu w liniach roz-
graniczających pod warunkiem realizacji ażu-
rowego ogrodzenia od frontu działki o maksy-
malnej wysokości 160 cm oraz zakazuje się 
stosowania betonowych prefabrykatów ogro-
dzeniowych,  

18) obowiązek wydzielenia odpowiedniej ilości sta-
nowisk postojowych, w ilości nie mniejszej niż 
ustalono w § 10 ust. 3. 

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala sięż 
1) minimalna szerokość działki 2R m, 
2) minimalna powierzchnia działki 1200 m2. 

§ 14 

neren drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDW.  
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sięż 

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi dro-
ga wewnętrzna, 

2) dopuszcza się lokalizacjęż 
a) chodników i ścieżek rowerowych,  
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej ar-

chitektury oraz urządzeń technicznych. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów komunikacji ustala sięż 
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających  

10 m (odcinek od drogi powiatowej nr 1R3R D 
do drogi gminnej – działka nr 174 w Krzykowie) 
oraz R m przy granicy działki nr 174, 

2) skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogami po-
wiatowymi nr 1R3R D i 1924 D na warunkach 
określonych przez zarządcę dróg powiatowych. 

§ 1R 

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

lamiż MN, 1 MNU, 2 MNU w wysokości 1R%, 
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem KDW w wysokości 1R%.  

R o z d z i a ł   IV 

Przepisy końcowe 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 17 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
LEON WARDĘGA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gwiny 
Czernica z dnia 26 pawdziernika 2006 r. 
(poz. 4252) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gwiny 
Czernica z dnia 26 pawdziernika 2006 r. 
(poz. 4252) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowyw planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Nadolice Małe – działka nr 110, gwina Czernica” inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gwiny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
                                          z przepisawi o finansach publicznych 

 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 
332.R17 zł. 

§ 2 

Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będąż 
1) środki własne gminy, 
2) środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, 
3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) kredyt bankowy. 
Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1,  
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gwiny 
Czernica z dnia 26 pawdziernika 2006 r. 
(poz. 4252) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nadolice Małe – działka nr 110, gwina Czernica” podczas wyłożenia 
                                                     do publicznego wglądu 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego 
wglądu Rada Gminy Czernica nie przyjmuje rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 ze zmianami). 
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4253 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwian w Statucie Gwiny Dobrowierz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1R91 z późn. 
zm.), Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następujeż 

 
 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Dobromierz nr VII/40/03  
z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ńtatutu Gminy 
Dobromierz (Dziennik Urzędowy Województwa Dolno-
śląskiego z 2003 r. Nr 6R, poz. 1468 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmianyż 

1. W § 18 pkt 2 wyraz „Wiceprzewodniczący” za-
stępuje się wyrazami „dwóch Wiceprzewodniczą-
cych”. 

2. W § 20 ust. 2 wyraz „Wiceprzewodniczący” za-
stępuje się wyrazem „Wiceprzewodniczących”. 

3. W § 21 w zdaniu pierwszym po wyrazie  
„Wiceprzewodniczący” dodaje się treść „określo-
ny w § 24”. 

4. W § 22 wyraz „Wiceprzewodniczącego” zastępu-
je się wyrazem „Wiceprzewodniczących”. 

R. § 24 otrzymuje brzmienież „Pod nieobecność 
Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wice-
przewodniczący pisemnie wyznaczony przez 
przewodniczącego. W przypadku braku wyzna-
czenia, zadania te wykonuje Wiceprzewodniczący 
najstarszy wiekiem”. 

6. W § 28 ust. 4 dodaje się zdanie drugie w nastę-
pującym brzmieniuż „§ 29 ust. 4 nie stosuje się”. 

7. W § 29 ust. 2 pkt 1 skreśla się wyraz „projektu”. 
8. W § 29 ust. 2 pkt 3 skreśla się wyraz „projekto-

wanego”. 
9. W § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienież „ńesje zwołu-

je Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobec-
ności Wiceprzewodniczący określony w § 24”. 

10. W § 29 ust. 4 skreśla się wyraz „proponowa-
nym”. 

11. W § 34 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w nastę-
pującym brzmieniuż ”Nie stosuje się zapisu § 29 
ust. 4”. 

12. W § 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienież 
„W razie nieobecności Przewodniczącego czynno-
ści określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodni-
czący Rady ustalony w sposób wskazany  
w § 24”. 

13. W § 39 ust. 2 skreśla się wyraz „ projekcie”. 
14. W § 39 ust. 3 skreśla się wyraz „projekt”. 
1R. W § 74 skreśla się ust. 4. 
16. W § 77 ust. 2 otrzymuje brzmienież „Przepis  

ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych ko-
misji i zespołów powołanych przez Radę po za-
kończeniu pracy, z tym że sprawozdanie składa 
się w terminie do 14 dni od zakończenia pracy 
komisji”. 

17. W § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienież „Komisja 
Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać  
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komi-
sjami w zakresie ich właściwości rzeczowej”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Do-
bromierz. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JAWORSKI 
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4254 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE  

z dnia 1R grudnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bąki 

 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. 1R91 z późn. 
zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwalaż 

 
 

§ 1 

1. Ulicy w miejscowości Bąki, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym gruntu nr 207/1 obręb Owsianka-
Bąki nadaje się nazwę – ul. ńpacerowa. 

2. ńzczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik graficzny do uchwały Rady 
Gwiny Kobierzyce z dnia 15 grudnia 
2006 r. (poz. 4254) 
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4255 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 1R grudnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazw ulic w obrębie wsi Stanowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1R91, ze zmianami) Rada Gminy Oława uchwala, co następujeż 

 
 

§ 1 

1. Nowo projektowanym ulicom w obrębie wsi ńta-
nowice nadaje się następujące nazwyż 
ul. Jarzębinowa – stanowiącą drogę oznaczoną 
geodezyjnie nr dz. 494/60R. 
ul. Olchowa – stanowiącą drogę oznaczoną geode-
zyjnie nr dz. 494/619, 494/640. 

§ 2 

Położenie ulic przedstawiają załączniki graficzne nr 1, 
2 – plan sytuacyjny obrębu wsi ńtanowice stanowiące 
integralną część uchwały. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF WITWICKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gwiny Oława z dnia 15 grudnia 
2006 r. (poz. 4255) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gwiny Oława z dnia 15 grudnia 
2006 r. (poz. 4255) 
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4256 

  

 PREZES      Wrocław, dnia 19 grudnia 2006 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-R6/2006/134/VI-D/GM 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 1RR ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. R09, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 1R3, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 200R r. Nr 64, poz. R6R, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1R24) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 62R, Nr 104, poz. 708,
Nr 1R8, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 12 października  2006 r., 
uzupełnionego pismami z dnia 2 i 22 listopada oraz 8 grudnia 2006 r. 

IORTUM DZT S.A. 
z siedzibą w Wałbrzychu  

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 890R27R60 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiaw 

 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia  
30 listopada 200R r. nr OWR-4210-R8/200R/134/VI-A/GM, zmienionej decyzjami z dnia 10 lutego 2006 r.  
nr OWR-4210/4/2006/134/VI-B/GM oraz z dnia 28 kwietnia 2006 r. nr OWR-4210-1R/2006/134/VI-C/GM, 
która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 
 

UZASADNIENIE 

 
ńtosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
koncesjonowaną w zakresież wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, ustaliło taryfę dla cie-
pła, która została zatwierdzona w dniu 30 listopada 200R r. decyzją nr OWR-4210-R8/200R/134/VI-A/GM, 
zmieniona decyzjami z dnia 10 lutego 2006 r. nr OWR-4210/4/2006/134/VI-B/GM oraz z dnia 28 kwietnia 
2006 r. nr OWR-4210-1R/2006/134/VI-C/GM, z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2008 r. 

W dniu 12 października 2006 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy Przedsiębiorstwo uzasadniło rozsze-
rzeniem zakresu swojej działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, o nowe źródła ciepła w Ka-
mieniu Ząbkowickim oraz Chełmsku Śląskim oraz ze zmianą paliwa podstawowego w ńtrzegomiu przy ul. Dą-
browskiego.  

Rozszerzenie zakresu działalności uwzględnione jest w posiadanych przez Przedsiębiorstwo koncesjach. 

Zmiana taryfy wynika z konieczności dostosowania jej przez Przedsiębiorstwo do zakresu prowadzonej działal-
ności gospodarczej stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2R października 
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).  

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 1RR Kpa, zgodnie z którymi 
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona 
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Ponieważ zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne, przemawia za tym 
interes strony, a także nie jest zagrożony interes społeczny, postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 279 –  2406R  – Poz. 42R6 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ńądu Okręgowego w Warszawie – ńądu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu 
postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowa-
na do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. ńtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 4R dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU nERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEnYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga GogolewsJa 
 
 
 

 
 

IORTUM DZT S.A. 
 

ZMIANA TARYIY DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 19 grudnia 2006 r. nr OWR-4210-R6/2006/134/VI-D/GM 

 
 
W taryfie dla ciepła FORnUM DZn ń.A. w Wałbrzychu, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki z dnia 30 listopada 200R roku nr OWR-4210-R8/200R/134/VI-A/GM zmienionej decyzjami z dnia 
10 lutego 2006 roku nr OWR-4210-4/2006/134/VI-B/GM oraz 28 kwietnia 2006 roku nr OWR-4210-
1R/2006/134/VI-C/GM wprowadza się następujące zmianyż 

W punkcie 3 Podział odbiorców na grupy taryfowe 
1) w grupie taryfowej G/A÷H, zapis A otrzymuje brzmienież 

„A – w ńtrzegomiu przy ul. A. Krajowej 2R, ul. Św. Anny 2/8 i ul. Paderewskiego 36”, 

2) wprowadza się  grupę „O” o brzmieniuż 
„O– odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane bezpośrednio z lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opa-

łowym.” 

W punkcie 4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło dopisuje się tabele dotyczące opłat w grupach taryfowych 
 
Chełwsko Śląskie 

ADREń ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ul. Kolonia 10  Grupa A Rodzaje stawek opłat Jednostki 

netto brutto* 
ńtawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 10 294,82 12 RR9,68 
ńtawka opłaty za ciepło zł/GJ 30,12 36,7R 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 279 –  24066  – Poz. 42R6 i 42R7 

Kawieniec Ząbkowicki 
 

ADREń ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ul.  XXX-lecia PRL  Grupa A Rodzaje stawek opłat Jednostki 

netto brutto* 
ńtawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c R 628,19 6 866,39 
ńtawka opłaty za ciepło zł/GJ 30,12 36,7R 

 
Strzegow  
 

ADREń ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ul. Dąbrowskiego 2–6 Grupa O Rodzaje stawek opłat Jednostki 

netto brutto* 
ńtawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 14 947,86 18 236,39 
ńtawka opłaty za ciepło zł/GJ 47,78 R8,29 

 
Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 
 
 

PROKURENn 
DYREKnOR Dń. EKONOMICZNO-HANDLOWYCH 

 
JACEK DUDKOWSKI 

 PREZEń ZARZĄDU 
 

JOLANTA SUŁAWA 
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 PREZES      Wrocław, dnia 19 grudnia 2006 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-R7/2006/373/VIII-A/MK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 62R, Nr 104, poz. 708, Nr 1R8, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. R09, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 1R3, 
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 200R r. Nr 64, poz. R6R, 
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1R24), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 17 października 2006 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 3, 22, 30 listopada  

oraz 8, 1R i 19 grudnia 2006 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Miejskiej Gospodarki Kowunalnej Sp. z o.o.  
z siedzibą w Oleśnicy 

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGONż 930 R92 064 
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiaw 

 
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo,  

stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 pawdziernika 2008 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 279 –  24067  – Poz. 42R7 

UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,  
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa z dnia 17 października 2006 r., posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. naż 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/421/373/U/On-6/98/MB ze zmianamiż 

z dnia 29 maja 2000 r. nr WCC/421A/373/W/3/2000/EG,  
z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr WCC/421B/373/W/OWR/7/2002/nn,  
z dnia 22 stycznia 2003 r. nr WCC/421C/373/W/OWR/2003/nn,  
z dnia 14 grudnia 2004 r. nr WCC/421D/373/W/OWR/2004/HC, 
z dnia 9 sierpnia 200R r. nr WCC/421E/373/W/OWR/200R/HC, 
z dnia 12 października 2006 r. nr WCC/421F/373/W/OWR/2006/HC, 

– oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/440/373/U/On-6/98/MB ze zmianamiż  
z dnia 17 sierpnia 1999 r. nr PCC/440/ń/373/U/3/99, 
z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr PCC/440A/373/W/OWR/8/2002/nn, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to 
Przedsiębiorstwo.  
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują 
okres ich obowiązywania.  
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 4R ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193,  
poz. 1423). 
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania sta-
wek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalen-
darzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finanso-
wego.  
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,  
o których mowa w art. 4R ust. R ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  
Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE do ostatniego dnia obowiązywania koncesji 
Przedsiębiorstwa, tj. do 30 października 2008 r.  
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ńądu Okręgowego w Warszawie – ńądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. ńtosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowa-
na do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. ńtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 4R dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU nERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEnYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga GogolewsJa 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 279 –  24068  – Poz. 42R7 

Miejska Gospodarka Kowunalna Sp. z o.o. 
ul. 11 listopada 17  
56-400 Oleśnica 

 

TARYIA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 19 grudnia 2006 r. nr OWR-4210-R7/2006/373/VIII-A/MK 

 
 

I. Pojęcia używane w taryfie 

– ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 62R i Nr 104, poz. 708, Nr 1R8, poz. 1123  
i Nr 170, poz. 1217),  

– rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), 

– rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 
2004r. w sprawie szczegółowych warunków przy-
łączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz 
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, 
poz. 17R1), 

– taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązu-
jący dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustawą, 

– przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – 
Miejska Gospodarka Komunalna ńpółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy, 
prowadząca działalność w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji ciepła, 

– odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, 

– wródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

– lokalne wródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje od-
biorcze wyłącznie w tym obiekcie,  

– sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

– przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go albo odcinek zewnętrznych instalacji odbior-
czych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem 
ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbior-
czymi w obiektach, 

– węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 

– grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący 
więcej niż jeden obiekt, 

– instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub 

ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie,  

– zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji 
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach, w tym w obiektach, w których zainstalowany 
jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła, 

– obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 

– układ powiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, ze-
spół urządzeń, służących do pomiaru ilości i para-
metrów nośnika ciepła, których wskazania stano-
wią podstawę do obliczenia należności z tytułu do-
starczania ciepła,  

– grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,  
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 

– woc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu, 

– zawówiona woc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w da-
nym obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna do zapewnieniaż 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,  
– warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-
rycznego określona dla strefy klimatycznej, w 
której zlokalizowane są obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 
– nielegalne pobierania ciepła – pobieranie ciepła bez 

zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycz-
nym, z całkowitym albo częściowym pominięciem 
układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez in-
gerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszo-
wanie pomiarów dokonywanych przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy. 
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II. Zakres działalności gospodarczej związanej  
z zaopatrzeniew w ciepło 

ńprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na 
terenie Oleśnicy.  
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji  
z dnia 28 października 1998 r. naż 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/421/373/U/On-6/ 

/98/MB ze zmianamiż 
– z dnia 29 maja 2000 r. nr WCC/421A/373/W/3/ 

/2000/EG,  
– z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr WCC/421B/373/ 

/W/OWR/7/2002/nn, 
– z dnia 22 stycznia 2003 r. nr WCC/421C/373/ 

/W/OWR/2003/nn, 
– z dnia 14 grudnia 2004 r. nr WCC/421D/373/ 

/W/OWR/2004/HC, 
– z dnia 9 sierpnia 200R r. nr WCC/421E/373/W/ 

/OWR/200R/HC, 
– z dnia 12 października 2006 r. nr WCC/421F/ 

/373/W/OWR/2006/HC, 
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/440/373/U/ 

/On-6/98/MB ze zmianamiż 

– z dnia 17 sierpnia 1999 r. nr PCC/440/ń/373/U/ 
/3/99 oraz  

– z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr PCC/440A/373/ 
/W/OWR/8/2002/nn. 

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyod-
rębniono następujące grupy taryfoweż 
Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest  
z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy, 
Grupa Az – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest  
z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej, grupowych węzłów cieplnych i zewnętrz-
nych instalacji odbiorczych sprzedawcy,  
Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest  
z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej sprzedawcy, 
Grupa Cg – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
na potrzeby centralnego ogrzewania, z lokalnych źró-
deł ciepła, opalanych gazem,  
Grupa Cgw – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, z lokalnych źródeł ciepła, opa-
lanych gazem.  

 

Ii.  Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

1. Ceny i stawki opłat za ciepło  

Grupa A 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 48 763,32 R9 491,2R 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 4 063,61 4 9R7,60 

Cena ciepła zł/GJ 17,70 21,R9 
Cena nośnika ciepła zł/m3 12,00 14,64 

zł/MW/rok 30 111,84 36 736,44 
ńtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 2 R09,32 3 061,37 
ńtawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,64 11,76 

 

Grupa Az 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 48 763,32 R9 491,2R 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 4 063,61 4 9R7,60 

Cena ciepła zł/GJ 17,70 21,R9 
Cena nośnika ciepła zł/m3 12,00 14,64 

zł/MW/rok 32 241,48 39 334,61 
ńtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 2 686,79 3 277,88 
ńtawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,91 12,09 

 
Grupa B 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 48 763,32 R9 491,2R 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 4 063,61 4 9R7,60 

Cena ciepła zł/GJ 17,70 21,R9 
Cena nośnika ciepła zł/m3 12,00 14,64 

zł/MW/rok 19 32R,64 23 R77,28 
ńtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 610,47 1 964,77 
ńtawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,03 8,R8 
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Grupa Cg 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
ńtawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 4 404,R8 R 373,R9 

ńtawka opłaty za ciepło zł/GJ 4R,60 RR,63 
 

Grupa Cgw 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
ńtawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/MW/m-c 3 87R,00 4 727,R0 

ńtawka opłaty za ciepło zł/GJ 37,30 4R,R1 
 

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

ńtawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, o których mowa w art. 7 ust. 8 pkt 2, w związku  
z art. 7 ust. R ustawy przedstawia poniższa tabela. 

 
 

ńtawki opłat (netto) Rodzaj przyłącza 
2 x Dn 

mm 
nechnologia preizolowana 

zł/mb 
40 1R6,00 
R0 163,00 
6R 196,00 
80 231,00 
100 276,00 

 
Do stawek opłat za przyłączenie do sieci zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

 
 
 

i. Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłaty za zawówioną woc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,  
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zain-
stalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do 
zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i insta-
lacji określonych w umowie, oraz ceny ciepła lub 
stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu 
określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla 
danej grupy taryfowej. 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-

wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 
Opłata zwienna za usługi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- 
-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbior-
czych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksplo-
atacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz 
stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej 
grupy taryfowej. 
Opłata za przyłączenie do sieci – pobierana po wyko-
naniu przyłącza, obliczana jako iloczyn długości przyłą-
cza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie 
dla danego rodzaju przyłącza. 

iI.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, obo-
wiązują przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozpo-
rządzenia przyłączeniowego. 
W przypadkachż 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła,  
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– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługu-

jących odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone  
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

iII.  Wprowadzanie zwian cen i stawek opłat 

naryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do  
4R dnia od daty jej opublikowania.  
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 
 
 
 
 
 

PROKURENn 
 

JACEK DAWIDZIAK 

 PREZEń ZARZĄDU 
 

WALDEMAR ZARĘBSKI 
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INIORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zwiany koncesji dla przedsiębiorcy IORTUM DZT Spółka Akcyjna 
z siedziba w Wałbrzychu 

 Na podstawie 30 listopada 2006 r. decyzja Prezesa URE nr WCC/ 
/81R/134/W/OWR/2006/HC dokonano zwiany koncesji na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy IORUM DZT Spół-
ka akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu 

 
 

Uzasadnienie 
 

Wnioskiem z dnia 23 października 2006 r. znakż nI-2/63R3/2006, ńpółka wystąpiła o zmianę 
ww. decyzji, w związku ze zmianami w zakresie prowadzonej działalności polegającymi naż 
– podpisaniu w dniu 1 września 2006 r. pomiędzy Fortum DZn ń.A. a Gminą Kłodzko, umowy 

dzierżawy oraz przyjęciem do eksploatacji, trzech kotłowni opalanych koksem i węglem ka-
miennym, zlokalizowanych na terenie Gminy Wiejskiej Kłodzko, tj. w Jaszkowej Dolnej  
nr 63, w Krosnowicach nr 204 oraz w Wojborzu nr 211, 

– niezrealizowaniu modernizacji kotłowni w ńtrzegomiu przy ul. Dąbrowskiego 2–6 polegającej 
na zabudowie palnika gazowego i instalacji gazowej; pozostawiono palnik olejowy. 

 
Na podstawie art. 1RR ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 oraz  
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 62R ze zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 listopada 2006 r. 
nr WCC/81R/134/W/OWR/2006/HC zmienił swoją decyzję z dnia 2R września 1998 r.  
nr WCC/81/134/U/3/98/AD z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie 
wytwarzania ciepła. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU nERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEnYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga GogolewsJa 
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INIORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zatwierdzenia zwiany Ii taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego 
„Terw Hydral”  Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

 W dniu 18 grudnia 2006 r. decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-
-74/2006/30/IV-D/CP przedłużony został okres obowiązywania taryfy dla 
ciepła  z dnia 16 listopada 200R r. nr OWR-4210-R6/200R/30/IV-A/CP, 
zmienionej decyzjami z dnia 21 lutego 2006 r. nr  OWR-4210-6/2006/30/IV-
-B/CP i z dnia 1R maja 2006 r. nr OWR-4210-17/2006/30/IV-C/CP Zakładu 
Ciepłowniczego „nerm-Hydral” ńpółka z o. o z siedzibą we Wrocławiu do 
dnia 28 lutego 2007 r. 

 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 4 grudnia 2006 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie zmiany tej taryfy, które dotyczyło przedłużenia okresu jej obowiązywania 
do dnia 28 lutego 2007 r. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo 
uzasadniło  brakiem pełnej informacji finansowej za rok bilansowy.  Przedłużenie okresu jej 
obowiązywania do 28 lutego 2007 r. umożliwi opracowanie nowej taryfy dla ciepła w oparciu  
o aktualne i zweryfikowane już dane za 2006 r.  
Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 1RR Kpa. 
Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie  
art. 1RR Kpa, w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się 
przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes ńtrony – postanowiłem orzec, jak  
w rozstrzygnięciu.   

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU nERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGEnYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga GogolewsJa 
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INIORMACJA STAROSTY DZIERRONIOWSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

w sprawie wodernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wiasta 
Dzierżoniowa, obręby:  nr 1, 3, 6 

 Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 200R r. Nr 240, poz. 2027 z późn. 
zm.) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków, wyłożony w siedzibie ńtarostwa Powiato-
wego w Dzierżoniowie w dniach od 20 listopada do 8 grudnia 2006 r. do 
wglądu osób zainteresowanych, dotyczący uzupełnienia komputerowych baz 
danych o rejestry i kartoteki budynków i lokali dla nieruchomości położonych 
na obszarze miasta Dzierżoniowa w obrębach ewidencyjnych  nrż 1, 3, 6,  –
staje się z dniem  11 grudnia 2006 r. operatem ewidencji gruntów i budyn-
ków. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 200R r.
Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opi-
sowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgłaszać zarzuty do tych 
danych. Zarzuty należy zgłaszać do ńtarosty Dzierżoniowskiego na adres 
ńtarostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, R8-200 Dzierżoniów, ul. Świdnic-
ka 38. 

 
 

ńnAROńnA DZIERŻONIOWńKI 
 

JANUSZ GUZDEK 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćż 

1) w punktach sprzedażyż 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, R0-9R1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, R8-R06 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-7R/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, R9-220 Legnica, ul. F. ńkarbka 3, tel. 0-76/8R6-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, R8-300 Wałbrzych, ul. ńłowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

R0-9R1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, R0-9R1 Wrocław, tel. 0-71/340-62-R4. nreść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronież 

httpż//www.duw.pl//dzienn.htm 
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