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1990 

UCHWAŁA RADY MIASTA W DUSZNIKACH-ZDROJU 
NR XXIII/134/08 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w  sprawie  podwyższepia  żryeeri    doerodowedo   prawpiająeedo  do 
przyzpawapia po oey w zażresie dożywiapia dzieei do 7 roż  żyeia, 
 ezpiów do ezas   żońezepia szżoły popaddi pazjalpej, osobo  i rodzipo  
zpajd jąey  się w sye aejaer wy iepiopyer w are. 7  seawy z dpia 
12  area 2004 r. o po oey społeezpej(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późp. z .),  
w szezedólpośei  osobo   sa oepy ,  w  podeszły   wież ,  erory  l b 
                                        piepełposprawpy  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó5n. zm.ó, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 
ust. 1 pkt 3, 5 i 14 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó5n. zm.ó oraz art. 3 ust. 1 
pkt a i b i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywianiao 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 267, poz. 2259ó oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu Rada Miejska 
w Dusznikach-Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

podwyższys kryterium dochodowe uprawniające do 
przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie do-
żywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób w po-
deszłym wieku, samotnych, niepełnosprawnych do 
wysokocci 200% kryterium dochodowego, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó5n. zm.ó.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Duszniki-Zdrój.  
 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XL/207/2005 Rady Miejskiej 
w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. 
w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania 
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 
w gminie miejskiej Duszniki-Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 WICEpRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 ROBERT CETNAROWICZ 

 
 
 

1991 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XV/143/2008 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie  erwalepia z iapy  iejseowedo plap  zadospodarowapia 
przeserzeppedo osiedla Brzoseów w Głodowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
namió, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mió oraz w związku z uchwałą nr V/44/2007 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów 
w Głogowie uchwala się, co następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

Usealepia odólpe 

§ 1 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie, 
zwana dalej planem, obejmuje tereny położone 
w obrębie XIII – Brzostów, w granicach okreclo-
nych na rysunku planu. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1ó granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

2ó szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomocci objętych planem miejscowym, 
ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

3ó granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu 
na brak takich obszarów; 

4ó granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji, ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

5ó granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowa-
nia takich terenów; 

6ó granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak występowa-
nia takich pomników. 

§ 2 

Następujące okreclenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1ó nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, 

nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca 
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz okreclonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
linia ta nie dotyczy takich elementów jak: częcci 
podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, 
wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka-
pów, schodów, zadaszeń nad wejcciami do bu-
dynków, o ile ustalenia planu nie stanowią ina-
czej; 

2ó obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuż któ-
rej należy sytuowas zewnętrzną ccianę nowego 
budynku; 

3ó przepisy szczególne – należy przez to rozumies 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

4ó przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalnocci lub gru-
py tych kategorii, które jako jedyne są dopusz-
czone na danym terenie lub w obiekcie; 

5ó przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to częcs przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która powinna dominowas w danym terenie 

lub obiekcie w sposób okreclony w ustaleniach 
planu; 

6ó przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – 
jest to częcs przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób okreclony w ustaleniach 
planu; 

7ó teren – częcs obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem; 

8ó wysokocs zabudowy – rozumie się przez to wy-
sokocs budynku wyrażoną w metrach, od cred-
niego poziomu terenu przed głównym wejcciem 
do budynku, do górnej krawędzi kalenicy, 

9ó powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się 
przez to grunt rodzimy pokryty roclinnoccią oraz 
wodę powierzchniową na działce powierzchni 
nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych jako stałe 
trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu 
zapewniającym naturalną wegetację roclin. 

§ 3 

1. Integralną częccią planu jest rysunek planu 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny 
nr 1 do uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodnocci planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Głogowa stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1ó granice obszaru objętego planem; 
2ó linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu; 
3ó symbole okreclające przeznaczenie terenów; 
4ó obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-

dowy. 
6. pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1ó zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-

leży przez to rozumies jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków wraz z budynkami garażowymi 
i gospodarczymi; 

2ó usługi; 
3ó ogrody i sady; 
4ó aktywnocs gospodarcza – należy przez to ro-

zumies produkcję nieuciążliwą, składy, maga-
zyny oraz usługi; 

5ó zieleń publiczna urządzona; 
6ó zieleń izolacyjna; 
7ó ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi pie-

sze; 
8ó parkingi; 
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9ó infrastruktura techniczna – należy przez to 
rozumies sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, te-
lekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 5 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1ó na obszarze objętym planem obowiązuje lokali-

zacja miejsc postojowych na terenie, na którym 
usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca to-
warzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią ina-
czej; 

2ó lokalizacja obiektów budowlanych na działce 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy; 

3ó dopuszcza się scalanie i podział działek; 
4ó zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony 
i kształtowania crodowiska: 
1ó zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ccieków 

do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Zbiornika Wód podziemnych 
GZWp 302 pradolina Barycz-Głogów; 

2ó dotrzymanie standardów ochrony crodowiska 
przez wprowadzaną działalnocs; 

3ó zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych należy podczyccis przed ich od-
prowadzeniem do odbiornika; 

4ó powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
przeznaczys na różne formy zieleni z elementami 
małej architektury; 

5ó należy dążys do kompensacji powierzchni biolo-
gicznie czynnych; 

6ó masy ziemne, usuwane bąd5 przemieszczane w 
związku z realizacją inwestycji należy zagospo-
darowas pod rekultywację terenów zdegrado-
wanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacji; 

7ó zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, okreclonego przepisami szczególnymi. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1. Ustala się ochronę zabytkowego układu urbani-

stycznego Brzostowa, wpisanego do rej. zab. 
decyzją nr 973/L z dnia 11.03.1992 r. Dla za-
pewnienia włacciwej ochrony wprowadza się 
strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie któ-
rych obowiązują następujące wymogi: 
1ó strefa „Ao ochrony konserwatorskiej – obej-

muje tereny, na których elementy dawnego 
układu przestrzennego zachowały się w sta-

nie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie 
zniekształconym. W strefie tej: 
aó zakłada się pierwszeństwo wymagań kon-

serwatorskich nad wszelką działalnoccią 
inwestycyjną, gospodarczą i usługową; 

bó wprowadza się wymóg konserwacji za-
chowanych głównych elementów układu 
przestrzennego; 

có wymagane jest dostosowanie nowej za-
budowy do historycznej kompozycji prze-
strzennej w zakresie sytuacji – szczyto-
wego ustawienia domów, skali, bryły, po-
działów architektonicznych, proporcji po-
wierzchni muru i otworów oraz nawiąza-
nia formami współczesnymi do lokalnej 
tradycji architektonicznej; 

dó wymagane jest dostosowanie współcze-
snych funkcji do wartocci zabytkowych 
zespołu i poszczególnych obiektów wraz 
z eliminacją funkcji uciążliwych; 

eó wszelka działalnocs budowlana wymaga 
pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

fó wprowadza się wymóg konsultowania 
i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków wszelkich działań inwe-
stycyjnych w zakresie: 
– budowy nowych obiektów kubaturo-

wych; 
– przebudowy, rozbudowy i remontów, 

a także zmiany funkcji obiektów kuba-
turowych; 

– podziałów nieruchomocci; 
– zmian nawierzchni oraz korekt przebie-

gów dróg; 
– wszelkie prace ziemne wymagają ze-

zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i zapewnienia badań arche-
ologicznych pod nadzorem archeologa; 

2ó strefa „Ko ochrony krajobrazu – obejmująca 
teren całego planu – są to tereny integralnie 
związane z zespołem zabytkowym, pełniące 
rolę otuliny dla strefy „Ao ochrony konserwa-
torskiej. Działania na tym terenie obejmują: 
aó restaurację zabytkowych elementów urzą-

dzonego krajobrazu, ewentualnie z czę-
cciowym ich odtworzeniem, 

bó ochronę form i sposobu użytkowania tere-
nów takich jak: układ dróg, miedz, za-
drzewień cródpolnych alej, szpalerów, 
grobli, stawów, przebiegu cieków wod-
nych; 

có wymagane jest uzyskanie opinii Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków odno-
cnie nowych inwestycji; 

dó nową zabudowę należy dostosowas do 
gabarytów obiektów istniejących. 

2. Wszelkie prace prowadzone w rejonie i w pobli-
żu stanowisk archeologicznych mają bys prowa-
dzone pod nadzorem archeologicznym, w razie 
koniecznocci należy przeprowadzis badania ra-
townicze. Na tego typu prace należy uzyskas 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 
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§ 8 

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

prowadzis w obrębie linii rozgraniczających 
ulic i innych terenów publicznych; 

2ó odstępstwa od zasady, o której mowa 
w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwocci realizacji tego 
ustalenia, po uzgodnieniu z właccicielem te-
renu i zarządcą sieci; 

3ó przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidują-
cej z planowanym zainwestowaniem, na wa-
runkach okreclonych przez włacciciela sieci; 

4ó realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowas kompleksową realizację uzbroje-
nia technicznego; 

5ó wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, odprowadzania ccieków, wód opa-
dowych oraz lokalizacji innych urządzeń 
technicznych na terenach okreclonych w § 1 
uchwały wymagają uzyskania warunków 
technicznych od włacciwych dysponentów 
sieci; 

6ó dopuszcza się możliwocs realizacji infrastruk-
tury technicznej, jako towarzyszącej inwe-
stycjom na terenach własnych inwestorów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1ó dostawa wody z miejskiej sieci wodociągo-

wej, 
2ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy wodociągowych zgodnie z ustaleniami 
okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

3. W zakresie odprowadzenia ccieków komunal-
nych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1ó odprowadzenie ccieków komunalnych syste-

mem sieci kanalizacji ogólnospławnej; 
2ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunka-
mi okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1ó odprowadzenie wód opadowych: 

aó niezanieczyszczonych: 
– systemem sieci kanalizacji deszczowej 

do odbiorników, 
– retencjonowanie lub rozsączanie na 

działce, 
bó zanieczyszczonych systemem sieci kanali-

zacji deszczowej do odbiorników, po ich 
podczyszczeniu; 

2ó dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kana-
lizacji deszczowej i przebudowę istniejących 
sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie 
z ustaleniami okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1ó dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
2ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-

czy gazowych zgodnie z warunkami okreclo-
nymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1ó dostawa energii cieplnej w oparciu o zasila-

nie: 
aó gazem; 
bó energią elektryczną; 
có z sieci ciepłowniczej; 
dó paliwami stałymi i z odnawialnych 5ródeł 

energii; 
eó innych paliw, z zastrzeżeniem pkt. 2ó; 

2ó obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawnocci i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

3ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami 
okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

4ó przebudowa przewodów ciepłowniczych koli-
dujących z zabudową wyznaczoną planem na 
warunkach okreclonych przez włacciciela sie-
ci. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1ó dostawa energii elektrycznej z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci credniego i niskiego napięcia; 

2ó dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych cred-
niego i niskiego napięcia wraz z budową sta-
cji transformatorowych, wykonanych w za-
leżnocci od sposobu zagospodarowania tere-
nów jako wbudowane lub obiekty wolno sto-
jące na wydzielonych działkach lub na terenie 
własnym inwestora z zapewnieniem dogod-
nego do nich dojazdu, na warunkach okreclo-
nych przez włacciciela sieci; 

3ó ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległocci zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci elektroenergetycz-
nych; 

4ó na obszarze objętym planem znajdują się linie 
elektroenergetyczne 110 kV wraz z obszarem 
oddziaływania, w którym może występowas 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu od-
działywania pola elektromagnetycznego 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady okreclone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1ó dopuszcza się przyłączenie do sieci teleko-

munikacyjnej; 
2ó zaleca się lokalizowanie sieci telekomunika-

cyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami 
sieci; 

3ó zakaz budowy wolno stojących wież i masz-
tów telefonii komórkowej oraz instalowania 
anten na istniejących i projektowanych bu-
dynkach. 
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R o z d z i a ł  2 

Usealepia dla eerepów

§ 9 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 27.1.MN, 27.2.MN, 44.1.MN, 
44.2.MN, 47.1.MN, 48.1.MN, 48.2.MN 
i 58.1.MN ustala się następujące przeznaczenie: 
1ó podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2ó uzupełniające: 

aó usługi (z wyjątkiem usług  rzemiosła uciąż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.ó; 

bó infrastruktura techniczna. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1ó nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2ó; 

2ó dopuszcza się lokalizowanie wolno stojących 
lub bli5niaczych budynków garażowych i go-
spodarczych w głębi działki inwestora, w tym 
na granicy działek, forma obiektów gospo-
darczych i garaży nawiązująca do zabudowy 
mieszkaniowej; 

3ó dla terenów 44.1.MN, 44.2.MN, 47.1.MN, 
48.1.MN i 48.2.MN obowiązująca forma za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wol-
no  stojąca, z zastrzeżeniem pkt 4ó; 

4ó dla częcci terenu 48.1.MN, położonego od 
strony ulicy 20.1.KD-D dopuszcza się zabu-
dowę zwartą (szeregową lub atrialnąó pod 
warunkiem realizacji całego zespołu w zorga-
nizowanym cyklu inwestycyjnym przez jed-
nego inwestora; 

5ó maksymalna wysokocs zabudowy nie może 
przekraczas 9.0 m i maksymalnie zawieras 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice, jako 
kondygnację podziemną w zależnocci od po-
ziomu wód gruntowych; 

6ó na terenie 58.1. MN zakaz wnoszenia budyn-
ków; 

7ó dachy strome o symetrycznych połaciach, 
o kącie nachylenia 300–450, kryte dachówką 
ceramiczną lub cementową; 

8ó zakaz stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokocci kalenicy; 

9ó dopuszcza się usługi tylko dla terenów 
44.1.MN, 44.2.MN i 47.1.MN od strony te-
renu 9KL (ul. Ogrodowejó, usługi mogą bys 
zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym 
na parterze, powierzchnia użytkowa usług nie 
może bys większa niż 50 m2; 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó dla terenów, o których mowa w ust. 2 

pkt. 3, ustala się min. powierzchnię działki na 
700 m2, dla zabudowy zwartej, o której mo-
wa w ust. 2 pkt 4ó, ustala się min. po-
wierzchnię działki na 270 m2; 

2ó ustalenia zawarte w pkt 1ó nie dotyczą sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym przyłączeniu 
do istniejących działek sąsiednich znajdują-
cych się poza granicami planu; 

3ó dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych; 

5ó należy przeznaczys co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną, a dla terenów zlokalizowanych w są-
siedztwie ul. Wojska polskiego należy prze-
znaczys co najmniej 10% niezabudowanej 
powierzchni działki na zieleń wysoką nasa-
dzoną od strony ulicy; 

6ó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7ó należy zapewnis co najmniej: 

aó dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno 
z nich było w garażuó; 

bó dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażuó. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1ó dojazd do terenu 27.1.MN od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 13.1.KD-D; 
2ó dojazd do terenu 27.2.MN od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 13.1.KD-D, 14KD; 
3ó dojazd do terenu 44.1.MN od strony terenu 

oznaczonego  symbolem:  20.1.KD-D, 
8.1.KD-L, 8KL, 9KL (ul. Ogrodowejó;  

4ó dojazd do terenów 44.2.MN i 47.1.MN od 
strony terenu oznaczonego symbolem: 
20.1.KD-D, 9KL (ul. Ogrodowejó; 

5ó dojazd do terenu 48.1.MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 21.1.KD-D, 
36.1.KD-p, 8KL; 

6ó dojazd do terenu 48.2.MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 21.1.KD-D; 

7ó dojazd  do  terenu  58.1.MN  od  strony  te-
renu oznaczonego symbolem: 58.3.KD-D, 
dz. nr 313/4. 

§ 10 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 19.1.MN/U, 19.2.MN/U, 58.2.MN/U, 
72.1.MN/U i 99.1.MN/U ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1ó podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2ó uzupełniające: 

aó usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciąż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.ó; 

bó infrastruktura techniczna. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 177 –  12598  – poz. 1991 

1ó nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabu-
dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2ó; 

2ó dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora, w tym na granicy działek; 

3ó maksymalna wysokocs zabudowy nie może 
przekraczas 9.0 m i maksymalnie zawieras 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemną w zależnocci od po-
ziomu wód gruntowych; 

4ó dachy strome o symetrycznych połaciach, 
o kącie nachylenia 300–450, kryte dachówką 
ceramiczną lub cementową; 

5ó zakaz stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokocci kalenicy; 

6ó dla zabudowy znajdującej się na terenie 
72.1.MN/U (ul. Okrężna 50a, dz. nr 168/2ó 
dopuszcza się rozbudowę budynku istnieją-
cego, pod warunkiem zachowania istniejącej 
wysokocci zabudowy, kątów nachylenia da-
chu oraz jego pokrycia; 

7ó realizacja usług w formie powiązanej z bu-
dynkiem mieszkalnym, maksymalna po-
wierzchnia usług do 50% powierzchni całko-
witej  budynku  mieszkalnego  znajdującego 
się na danej działce; na częcci terenu 
(dz. nr 169, 170/1ó, przyległego do ciągu 
pieszego 29.Kp dopuszcza się pawilon han-
dlowy wolno stojący; 

8ó dla terenu 58.2.MN/U dopuszcza się realiza-
cję usług w formie powiązanej z budynkiem 
mieszkalnym, maksymalna powierzchnia 
usług  do  70%  powierzchni  całkowitej  bu-
dynku mieszkalnego znajdującego się na 
działce; 

9ó dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodar-
cze wolno stojące lub bli5niacze, w formie 
architektonicznej nawiązującej do zabudowy 
mieszkaniowej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-

katów betonowych; 
2ó należy przeznaczys co najmniej 20% po-

wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną; 

3ó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
4ó należy zapewnis co najmniej: 

aó dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno 
z nich było w garażuó; 

bó dla zabudowy mieszkaniowej z usługami 
(z zastrzeżeniem lit. c.ó – 3 stanowiska 
postojowe na posesji dla samochodu oso-
bowego (dopuszcza się, aby jedno z nich 
było w garażuó; 

có dla terenu 58.2.MN/U – 5 stanowisk po-
stojowych na posesji dla samochodu oso-
bowego (dopuszcza się, aby jedno z nich 
było w garażuó w przypadku realizacji 
usług  o powierzchni przekraczającej 50% 

całkowitej powierzchni budynku mieszkal-
nego. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1ó dojazd do terenów 19.1.MN/U i 19.2.MN/U 

od strony terenu oznaczonego symbolem: 
19.3.KD-L; 

2ó dojazd do terenu 58.2.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 58.3.KD-D; 

3ó dojazd do terenu 72.1.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 5KL (ul. Okrężnaó; 

4ó dojazd do terenu 99.1.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 5KL (ul. Okrężnaó. 

§ 11 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 49.1.U i 100.1.U ustala się następu-
jące przeznaczenie: 
1ó podstawowe – usługi (z wyjątkiem usług  

rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty 
samochodowe, stolarskie, betoniarnie, składy 
materiałów budowlanych, bazy transportowo-
-sprzętowe  itp.ó; 

2ó uzupełniające: 
aó zieleń izolacyjna; 
bó ulice wewnętrzne, ciągi piesze; 
có parkingi; 
dó infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1ó nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2ó maksymalna wysokocs zabudowy nie może 

przekraczas 9.0 m i maksymalnie zawieras 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemną w zależnocci od po-
ziomu wód gruntowych; 

3ó dachy strome o symetrycznych połaciach, 
o kącie nachylenia 300–450, kryte dachówką 
ceramiczną lub cementową; 

4ó zakaz stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokocci kalenicy. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó dla terenu 49.1.U ustala się obowiązek cało-

cciowego i jednolitego zagospodarowania te-
renów, w tym wykonanie: posadzek, ocwie-
tlenia i małej architektury, dopuszcza się 
wtórny podział terenu na mniejsze działki 
o pow. min. 2000 m2; 

2ó dla terenu 100.1.U ustala się obowiązek ca-
łocciowego i jednolitego zabudowania i zago-
spodarowania terenów, łącznie z terenem 
100UC; 

3ó dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzy-
szące działalnocci usługowej; 

4ó obowiązek urządzenia min. 1 miejsca posto-
jowego dla samochodu osobowego na każde 
100 m2 powierzchni użytkowej usług; 

5ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych i siatki ogrodzeniowej; 
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6ó należy przeznaczys co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną, na terenie 49.1.U od strony terenu 
48.1.MN należy nasadzis pas zieleni izolacyj-
nej. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd od strony terenu ozna-
czonego symbolem: 8KL, do czasu jej realizacji 
dopuszcza się tymczasowy dojazd z ul. Wojska 
polskiego. 

§ 12 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 29.1.RO i 101.2.RO ustala się na-
stępujące przeznaczenie: 
1ó podstawowe – ogrody i sady; 
2ó infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó zakaz wznoszenia budynków i lokalizacji 

obiektów tymczasowych, nietrwale związa-
nych z gruntem,  niezwiązanych z produkcją 
ogrodniczą; 

2ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1ó dojazd do terenu 29.1.RO od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 13KD, 22KD (po 
uzyskaniu zgody zarządcy drogi; 

2ó dojazd do terenu 101.2.RO od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 5KL (ul. Okrężnaó. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 11.1.AG ustala się następujące przezna-
czenie: 
1ó podstawowe: aktywnocs gospodarcza; 
2ó uzupełniające: 

aó zieleń izolacyjna; 
bó ulice wewnętrzne, ciągi piesze; 
có parkingi; 
dó infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu z zastrzeżeniem pkt 2ó; 
2ó do czasu przełożenia linii 110 kV wzdłuż linii 

obowiązuje strefa z obszarem oddziaływania, 
w którym może występowas przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu oddziaływania po-
la elektromagnetycznego zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi, wszelkie inwestycje 
w obszarze strefy należy uzgodnis z zarządcą 
linii; 

3ó dopuszcza się wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedaży od 
400 m2 do 2000 m2;  

4ó nie dopuszcza się mieszkań funkcyjnych to-
warzyszących aktywnocci gospodarczej; 

5ó maksymalna wysokocs zabudowy nie może 
przekraczas 12.0 m i maksymalnie zawieras 
dwie kondygnacje; 

6ó obowiązek wyeksponowania zabudowy od 
strony terenu oznaczonego symbolem 14KG 
(ul. gen. Wł. Sikorskiegoó. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó dopuszcza się skablowanie linii elektroenerge-

tycznych SN i przełożenie linii elektroenerge-
tycznych WN po uzgodnieniu z operatorem 
sieci; 

2ó dopuszcza się wtórny podział terenu – mini-
malna powierzchnia działek 2500 m2 i realiza-
cję dróg wewnętrznych, zaleca się całoccio-
we  opracowanie zagospodarowania terenu; 

3ó należy przeznaczys co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną; 

4ó należy zapewnis co najmniej: 
aó dla zabudowy usługowej do 400 m2 po-

wierzchni sprzedaży – 2 stanowiska po-
stojowe dla samochodu osobowego na 
każde 100 m2 powierzchni sprzedaży; 

bó dla zabudowy usługowej od 400 m2 do 
2000 m2 powierzchni sprzedaży – 3 sta-
nowisk postojowych dla samochodu oso-
bowego na każde 100 m2 powierzchni 
sprzedaży; 

có dla zabudowy produkcyjnej, składów 
i magazynów – 1 stanowisko postojowe 
dla samochodu osobowego na 10 stano-
wisk pracy.  

4. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem: 4KL, 10KL oraz 14kG (ul. gen 
W. Sikorskiegoó – wyłącznie za zgodą włacci-
wego zarządcy drogi. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 45.1.ZP ustala się następujące przezna-
czenie: 
1ó podstawowe: zieleń publiczna urządzona – 

park; 
2ó uzupełniające: 

aó infrastruktura techniczna; 
bó parking. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-

nych, w tym urządzeń reklamowych z za-
strzeżeniem ust. 2 pkt 2ó, 

2ó dopuszcza się lokalizację obiektów parko-
wych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw 
dla dzieci oraz innych elementów małej archi-
tektury. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó obowiązek urządzenia ocwietlonych ccieżek 

pieszych; 
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2ó obowiązek całocciowego opracowania projek-
tu zagospodarowania z ocwietleniem i małą 
architekturą; 

3ó dopuszcza się wydzielenie miejsc postojo-
wych ogólnodostępnych, wzdłuż terenu 
oznaczonego symbolem 20.1.KD-D. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu 
oznaczonego symbolem 20.1KD-D. 

5. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

§ 15 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 42.1.ZI, 43.1.ZI, 43.2.ZI i 101.1.ZI 
ustala się następujące przeznaczenie: 
1ó podstawowe: zieleń izolacyjna; 
2ó uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1ó zakazuje się wznoszenia budynków; 
2ó dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury, alejek, ccieżek pieszych i rowero-
wych; 

3ó dopuszcza się ekrany akustyczne. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó obowiązek starannego kształtowania elemen-

tów małej architektury i ocwietlenia; 
2ó zieleń wysoka i credniowysoka, w tym szpa-

ler drzew; 
3ó dopuszcza się możliwocs włączenia terenów 

zieleni izolacyjnej w granice przylegających 
działek zabudowy mieszkalnej, mieszkalno-
usługowej i usługowej, za zgodą i na warun-
kach okreclonych przez właccicieli istnieją-
cych tam sieci infrastruktury technicznej. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd od strony ul. Wojska 
polskiego. W przypadku włączenia ich w granice 
działek (terenówó  przyległych obowiązują zasa-
dy obsługi komunikacyjnej, okreclone dla tych 
działek (terenówó. 

§ 16 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8.1.KD-L i 19.3.KD-L ustala się na-
stępujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó szerokocs w liniach rozgraniczających jak 

na rysunku planu z dopuszczalnoccią toleran-
cji 1 m; 

2ó szerokocs jezdni dla terenu 19.3.KD-L – min. 
7.0 m; 

3ó chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ccieżka 
rowerowa w zależnocci od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań; 

4ó dopuszcza się możliwocs lokalizowania 
miejsc postojowych i elementów małej archi-
tektury; 

5ó dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się na realizację celu publicznego. 

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 13.1.KD-D, 20.1.KD-D, 21.1.KD-D 
i 58.3.KD-D ustala się następujące przeznacze-
nie: ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó szerokocs w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoccią tolerancji 
1 m; 

2ó szerokocs jezdni – min. 5.0 m; 
3ó chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ccieżka 

rowerowa w zależnocci od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań; 

4ó dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się na realizację celu publicznego. 

§ 18 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 36.1.KD-P, 37.1.KD-P i 48.3.KD-P 
ustala się następujące przeznaczenie podstawo-
we – ciąg pieszy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó szerokocs w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2ó mała architektura, zieleń i ccieżka rowerowa 

w zależnocci od potrzeb i lokalnych uwarun-
kowań; 

3ó posadzki należy projektowas wg jednolitych 
koncepcji architektonicznych, z zastosowa-
niem materiałów takich jak kostka brukowa, 
kamień lub nowoczesne materiały ceramicz-
ne; 

4ó dopuszcza się infrastrukturę techniczną; 
5ó obowiązek ocwietlenia ciągów pieszych; 
6ó dopuszcza się przejazd samochodów specjal-

nych. 
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się na realizację celu publicznego. 

§ 19 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 16.1.KS i 17.1.KS ustala się nastę-
pujące przeznaczenie: 
1ó podstawowe: parkingi; 
2ó uzupełniające: 

aó zieleń izolacyjna; 
bó ciągi piesze; 
có infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
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1ó dopuszcza się tymczasowe zagospodarowa-
nie, urządzanie i użytkowanie terenów pod 
usługi handlu detalicznego związane ze cwię-
tem Wszystkich Świętych oraz obsługą 
cmentarza; 

2ó obowiązek zlokalizowania pasa zieleni izola-
cyjnej (w tym zieleni zimozielonejó od strony 
terenów 18MUR i 26MN; 

3ó urządzenie chodnika i zieleni w zależnocci po-
trzeb i lokalnych uwarunkowań; 

4ó dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury; 

5ó zakaz lokalizacji garaży; 
6ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-

katów betonowych i siatki ogrodzeniowej. 
3. Dla terenów, o  których  mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1ó dojazd do terenu 16.1.KS od strony terenu 

oznaczonego symbolem 10KL (ul. Świerko-
waó, 4KL, 13KD; 

2ó dojazd do terenu 17.1.KS od strony terenu 
oznaczonego symbolem 10KL (ul. Świerko-
waó, 13KD. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy żońeowe 

§ 20 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu  przestrzennym ustala się wysokocs stawki 
procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej 
ustawy, na 30%. 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 
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Załąezpiż pr 1 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/143/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1991) 
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Załąezpiż pr 2 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/143/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1991) 

 
 
 

Sewierdzepie zdodpośei plap  z  sealepia i Se di    war pżowań i żier pżów 
zadospodarowapia przeserzeppedo  iasea Głodowa 

 
 

Stwierdza się zgodnocs zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Brzostów w Głogowie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Głogowao (Uchwała nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 rokuó. 
 

 
 
 
 
 

Załąezpiż pr 3 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/143/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1991) 

 
 
 

Rozserzydpięeie o sposobie rozpaerzepia  wad do projeże  plap  
 
 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego osiedla Brzostów w Głogowie do publicznego wglądu (w okresie od 14.12.2007 r. do 
18.01.2008 r.ó oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 
04.02.2008 r. zgłoszono  wadi pismem z dnia 03.02.2008 r. przez panią Halinę Kucharzyk, 
dotyczącą zmiany granic działek budowlanych, zaproponowanych w projekcie planu na tere-
nie oznaczonym symbolem 48.2.MN  (w częcci działki nr geod. 285 obręb 13 – Brzostówó 
i oparcia ich na istniejących granicach ewidencyjnych działek, z pozostawieniem możliwocci 
dojazdu z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 21.1.KD-D. 
 

Rada Miejska w Głogowie po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trybie art. 18 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianamió przez panią Halinę Kucharzyk – uwzględnia uwagi. 

 
 
 
 
 
 

Załąezpiż pr 4 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/143/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1991) 

 
 
 

Rozserzydpięeie o sposobie realizaeji zapisapyer w plapie ipweseyeji 
z zażres  ipfraser że ry eeerpiezpej, żeóre pależą do zadań właspyer d ipy, 
oraz zasadaer ier fipapsowapia, zdodpie z przepisa i o fipapsaer p bliezpyer 

 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
będą  finansowane  z budżetu gminy,  w tym ze crodków pozyskiwanych  z  funduszy  Unii 
Europejskiej, a także ze crodków zewnętrznych. 
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1992 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XV/144/2008 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w  sprawie   erwalepia  z iapy   iejseowedo  plap   zadospodarowapia 
przeserzeppedo  eerep   położopedo  w  rejopie   lie  Ledpieżiej  i  Obrońeów 

Pożoj  w Głodowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianamió, 
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 zmianamió 
oraz w związku z uchwałą nr V/45/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców pokoju w Głogowie uchwala się, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Usealepia odólpe 

§ 1 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w rejonie 
ulic Legnickiej i Obrońców pokoju w Głogowie, 
zwana dalej planem, obejmuje tereny położone 
w Głogowie w obrębie geodezyjnym 6 – Hutnik, 
w granicach okreclonych na rysunku planu. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1ó granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

2ó szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomocci objętych planem miejscowym, 
ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

3ó sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów; 

4ó granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu 
na brak takich obszarów; 

5ó granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji, ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

6ó granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 
400 m2, ze względu na brak występowania 
takich terenów; 

7ó granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowa-
nia takich terenów; 

8ó granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak występowa-
nia takich pomników. 

§ 2 

Następujące okreclenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1ó nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, 

nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca 
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz okreclonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
linia ta nie dotyczy takich elementów jak: częcci 
podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, 
wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka-
pów, schodów, zadaszeń nad wejcciami do bu-
dynków, o ile ustalenia planu nie stanowią ina-
czej; 

2ó przepisy szczególne – należy przez to rozumies 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3ó przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalnocci lub gru-
py tych kategorii, które jako jedyne są dopusz-
czone na danym terenie lub w obiekcie; 

4ó przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to częcs przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która powinna dominowas w danym terenie lub 
obiekcie w sposób okreclony w ustaleniach pla-
nu; 

5ó przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – 
jest to częcs przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób okreclony w ustaleniach 
planu; 

6ó teren – częcs obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem; 

7ó wysokocs zabudowy – rozumie się przez to wy-
sokocs budynku wyrażoną w metrach, od cred-
niego poziomu terenu przed głównym wejcciem 
do budynku, do górnej krawędzi kalenicy. 

8ó powierzchnia biologicznie czynna – rozumie się 
przez to grunt rodzimy pokryty roclinnoccią oraz 
wodę powierzchniową na działce powierzchni 
nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych jako stałe 
trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu 
zapewniającym naturalną wegetację roclin. 
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§ 3 

1. Integralną częccią planu jest rysunek planu 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny 
nr 1 do uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodnocci planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Głogowa stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1ó granice obszaru objętego planem; 
2ó linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu; 
3ó symbole okreclające przeznaczenie terenów; 
4ó nieprzekraczalne linie zabudowy. 

6. pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1ó zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-

leży przez to rozumies jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków wraz z budynkami garażowymi i gospo-
darczymi; 

2ó usługi; 
3ó zieleń publiczna urządzona; 
4ó zieleń izolacyjna; 
5ó ulice publiczne, ulice – dojazdy wewnętrzne, 

ciągi piesze; 
6ó parkingi , garaże; 
7ó infrastruktura techniczna – należy przez to 

rozumies sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, te-
lekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 5 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1ó na obszarze objętym planem obowiązuje lokali-

zacja miejsc postojowych na terenie, na którym 
usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca to-
warzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią ina-
czej; 

2ó lokalizacja obiektów budowlanych na działce 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy; 

3ó dopuszcza się scalanie i podział działek. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony 
i kształtowania crodowiska: 
1ó zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ccieków 

do wód gruntowych i gruntu ze względu na 

ochronę Głównego Zbiornika Wód podziemnych 
GZWp 302 pradolina Barycz-Głogów; 

2ó dotrzymanie standardów ochrony crodowiska 
przez wprowadzaną działalnocs; 

3ó zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych należy podczyccis przed ich od-
prowadzeniem do odbiornika; 

4ó powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
przeznaczys na różne formy zieleni z elementami 
małej architektury; 

5ó należy dążys do kompensacji powierzchni biolo-
gicznie czynnych; 

6ó masy ziemne, usuwane bąd5 przemieszczane 
w związku z realizacją inwestycji należy zago-
spodarowas pod rekultywację terenów zdegra-
dowanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacji. 

7ó zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, okreclonego przepisami szczególnymi. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: – prace ziem-
ne w rejonie i w pobliżu stanowiska archeologicz-
nego mają bys prowadzone pod nadzorem arche-
ologicznym, w razie koniecznocci należy przepro-
wadzis badania ratownicze. Na tego typu prace 
należy uzyskas pozwolenie Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

§ 8 

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

prowadzis w obrębie linii rozgraniczających 
ulic i innych terenów publicznych; 

2ó odstępstwa od zasady, o której mowa 
w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwocci realizacji tego 
ustalenia, po uzgodnieniu z właccicielem te-
renu i zarządcą sieci; 

3ó przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidują-
cej z planowanym zainwestowaniem, na wa-
runkach okreclonych przez włacciciela sieci; 

4ó realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowas kompleksową realizację uzbroje-
nia technicznego; 

5ó wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, odprowadzania ccieków, wód opa-
dowych oraz lokalizacji innych urządzeń 
technicznych na terenach okreclonych w § 1 
uchwały wymagają uzyskania warunków 
technicznych od włacciwych dysponentów 
sieci; 

6ó dopuszcza się możliwocs realizacji infrastruk-
tury technicznej, jako towarzyszącej inwe-
stycjom na terenach własnych inwestorów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1ó dostawa  wody z miejskiej sieci wodociągo-

wej, 
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2ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy wodociągowych zgodnie z ustaleniami 
okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

3. W zakresie odprowadzenia ccieków komunal-
nych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1ó odprowadzenie ccieków komunalnych syste-

mem sieci kanalizacji ogólnospławnej, 
2ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunka-
mi okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1ó odprowadzenie wód opadowych: 

aó niezanieczyszczonych: 
– systemem sieci kanalizacji deszczowej 

do odbiorników, 
– retencjonowanie na działce, 

bó zanieczyszczonych systemem sieci kanali-
zacji deszczowej do odbiorników, po ich 
podczyszczeniu; 

2ó dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacji 
deszczowej i przebudowę istniejących sieci 
kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustale-
niami okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1ó dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
2ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy gazowych zgodnie z warunkami okreclo-
nymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1ó dostawa energii cieplnej w oparciu o zasila-

nie: 
aó gazem; 
bó energią elektryczną; 
có z sieci ciepłowniczej; 
dó paliwami stałymi i z odnawialnych 5ródeł 

energii; 
2ó obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawnocci i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

3ó dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niejących sieci oraz budowę nowych przyłą-
czy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami 
okreclonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

4ó przebudowa przewodów ciepłowniczych koli-
dujących z zabudową wyznaczoną planem na 
warunkach okreclonych przez włacciciela sie-
ci. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1ó dostawa energii elektrycznej z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci credniego i niskiego napięcia; 

2ó dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych cred-
niego i niskiego napięcia wraz z budową sta-
cji transformatorowych, wykonanych w za-
leżnocci od sposobu zagospodarowania tere-
nów jako wbudowane lub obiekty wolno sto-

jące na wydzielonych działkach lub na terenie 
własnym inwestora z zapewnieniem dogod-
nego do nich dojazdu, na warunkach okreclo-
nych przez włacciciela sieci; 

3ó ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległocci zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci elektroenergetycz-
nych. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady okreclone w przepisach 
szczególnych i  aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1ó dopuszcza się przyłączenie do sieci teleko-

munikacyjnej; 
2ó zaleca się lokalizowanie sieci telekomunika-

cyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami 
sieci; 

3ó zakaz budowy wolno stojących wież i masz-
tów telefonii komórkowej oraz instalowania 
anten na istniejących i projektowanych bu-
dynkach. 

R o z d z i a ł  2 

Usealepia dla eerepów

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.9.3.MN ustala się następujące przezna-
czenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó teren włączony do przylegających działek za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej – do-
puszczalne parterowe obiekty gospodarcze i 
garażowe; 

2ó formę dachów dostosowas do dachu budyn-
ku mieszkalnego. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó zlokalizowas pas zieleni izolacyjnej (w tym 

zieleni zimozielonejó od strony terenu 
A.9.1.KS/U; 

2ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z przylegającej posesji za-
budowy jednorodzinnej. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.7.1.MN/U ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1ó podstawowe: 

aó zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
bó usługi; 

2ó uzupełniające: 
aó parkingi; 
bó infrastruktura techniczna. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2ó maksymalna wysokocs nowej zabudowy nie 

może przekraczas 9.0 m i maksymalnie za-
wieras dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze użytkowe; dopuszcza się piwnice 
jako kondygnację podziemną w zależnocci od 
poziomu wód gruntowych, obowiązują dachy 
strome o symetrycznych połaciach, o kącie 
nachylenia 300–450, kryte dachówką cera-
miczną lub cementową, zakaz stosowania 
dachów o mijających się połaciach na wyso-
kocci kalenicy;  

3ó dla zabudowy istniejącej dopuszcza się dachy 
płaskie pod warunkiem nieprzekraczania wy-
sokocci istniejącej zabudowy; warunek ten 
dotyczy również rozbudowy budynków; 

4ó dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodar-
cze wolno stojące lub bli5niacze, w formie 
architektonicznej nawiązującej do zabudowy 
mieszkaniowej. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó usługi nie mogą przekroczys 50% terenu oraz 

powierzchni zabudowy; 
2ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-

katów betonowych; 
3ó należy przeznaczys co najmniej 10% po-

wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną; 

4ó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
5ó należy zapewnis co najmniej: 

aó dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno 
z nich było w garażuó; 

bó dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażuó. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem A5-KS (sięgasz z ul. Obrońców 
pokojuó. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.6.1.U ustala się następujące przezna-
czenie: 
1ó podstawowe – usługi (z wyjątkiem usług  

rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty 
samochodowe itp.ó; 

2ó uzupełniające 
aó zieleń izolacyjna; 
bó parkingi; 
có infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 

1ó nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-
sunku planu; 

2ó maksymalna wysokocs zabudowy nie może 
przekraczas 12.0 m i maksymalnie zawieras 
trzy kondygnacje nadziemne z dachem pła-
skim; dopuszcza się piwnice jako kondygna-
cję podziemną w zależnocci od poziomu wód 
gruntowych,  

3ó dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nad-
budowę budynku z zachowaniem warunków 
okreclonych w pkt 2ó. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó zakazuje się mieszkań funkcyjnych towarzy-

szących działalnocci usługowej; 
2ó obowiązek urządzenia min. 1 miejsca posto-

jowego dla samochodu osobowego na każde 
200 m2 powierzchni użytkowej usług; 

3ó zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych i siatki 
ogrodzeniowej; 

4ó należy przeznaczys co najmniej 5% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem A5-KS (sięgasz z ul. Obrońców 
pokojuó. 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.13.1.ZP ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1ó podstawowe: zieleń publiczna urządzona – 

park; 
2ó uzupełniające: 

aó ulice publiczne (plac do zawracaniaó; 
bó infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-

nych, w tym urządzeń reklamowych, z za-
strzeżeniem ust. 2 pkt 2ó, 

2ó dopuszcza się lokalizację obiektów parko-
wych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw 
dla dzieci, ławki, innych elementów małej ar-
chitektury oraz  innych urządzeń do rekreacji i 
sportu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó obowiązek urządzenia ocwietlonych ccieżek 

pieszych; 
2ó obowiązek wykonania ccieżek rowerowych 

połączonych ze ccieżkami rowerowymi na te-
renach sąsiednich; 

3ó obowiązek całocciowego opracowania projek-
tu zagospodarowania z ocwietleniem i małą 
architekturą; 

4ó dopuszcza się wydzielenie placu do zawraca-
nia zgodnie z przepisami ppoż. przy terenie 
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oznaczonym na rysunku planu symbolem 
A.12.1.KD-D z możliwoccią włączenia go do 
ulicy publicznej (A.12.1.KD-Dó. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu 
oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.2a.1.KD-Z 1/4 ustala się następujące 
przeznaczenie: ulica klasy zbiorczej, jednojez-
dniowa o 4 pasach ruchu. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó teren przeznaczony do włączenia w granice 

pasa drogowego ul. Legnickiej; 
2ó zieleń wysoka (nasadzenia rzędowe drzewó 

i niska izolacyjna;  
3ó dopuszcza się infrastrukturę techniczną; 
4ó zakaz zabudowy i lokalizacji wolno stojących 

urządzeń reklamowych; 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 

na realizację celu publicznego. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.12.1.KD-D ustala się następujące prze-
znaczenie: ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó szerokocs w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnoccią tolerancji 
1 m; 

2ó chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ccieżka 
rowerowa w zależnocci od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań; 

3ó dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
3. Dopuszcza się przeznaczenie częcci drogi, na 

odcinku biegnącym pomiędzy ul. Legnicką (teren 
A.2a.1.KD-Z 1/4ó a terenem A.9.1.KS/U na ciąg 
pieszy wraz z podniesieniem jego poziomu do 
poziomu chodnika ul. Legnickiej, w przypadku 
łącznego spełnienia następujących warunków: 
1ó realizacji na terenie A.9.1.KS/U – 2-kon-

dygnacyjnego obiektu usługowego lub usłu-
gowo-garażowego; 

2ó zapewnienia dojazdu do terenów A.9.1.KS/U 
i A.12.2.KS poprzez realizację drogi dojaz-
dowej na terenie A.7.2.KD-D/MN. 

4. Teren, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.7.2.KD-D/MN ustala się następujące, 
alternatywne  przeznaczenie: 
1ó podstawowe: 

aó ulica klasy dojazdowej; 
bó zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2ó uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó obowiązuje zakaz wznoszenia budynków; 
2ó w przypadku przeznaczenia terenu pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną: 
aó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefa-

brykatów betonowych i siatki ogrodze-
niowej od strony dróg; 

bó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
3ó w przypadku przeznaczenia terenu pod ulicę 

klasy dojazdowej: 
aó szerokocs w liniach rozgraniczających jak 

na rysunku planu z dopuszczalnoccią tole-
rancji 1 m; 

bó jezdnia 3.5 – 6.0 m, w zależnocci od or-
ganizacji ruchu (jedno- lub dwukierunko-
wyó; chodnik w zależnocci od potrzeb i lo-
kalnych uwarunkowań, 

có dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: w przypadku przeznaczenia terenu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do-
jazd od strony ul. Obrońców pokoju. 

4. W przypadku przeznaczenia terenu pod ulicę 
dojazdową (KD-Dó, teren, o którym mowa 
w ust. 1, przeznacza się na realizację celu pu-
blicznego. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.5.1.KS ustala się następujące przezna-
czenie: 
1ó podstawowe: parkingi; 
2ó uzupełniające: 

aó zieleń izolacyjna; 
bó infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó zakazuje się wznoszenia budynków; 
2ó dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 
3ó dopuszcza się ekrany akustyczne. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó obowiązek starannego kształtowania elemen-

tów małej architektury i ocwietlenia; 
2ó obowiązek wykonania ccieżek rowerowych 

połączonych ze ccieżkami rowerowymi na te-
renach sąsiednich; 

3ó zieleń wysoka i credniowysoka, w tym szpa-
ler drzew. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem: A5-KS (ul. Obrońców pokojuó. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.12.2.KS ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1ó podstawowe: garaże; 
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2ó uzupełniające: 
aó zieleń izolacyjna; 
bó dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze; 
có infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2ó garaże w formie zwartego parterowego ze-

społu boksów; 
3ó dopuszcza się ekrany akustyczne. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó obowiązek starannego kształtowania elemen-

tów małej architektury i ocwietlenia; 
2ó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
3ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-

katów betonowych i siatki ogrodzeniowej. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu 
oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D i od stro-
ny A.7.2.KD-D/MN – w razie realizacji drogi do-
jazdowej. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.9.1.KS/U ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1ó podstawowe: 

aó garaże; 
bó usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciąż-

liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we itp.ó; 

2ó uzupełniające: 
aó zieleń izolacyjna; 
bó dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze; 
có infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2ó realizacja garaży wyłącznie w formie połą-

czonej z usługami:  
aó obiekt dwukondygnacyjny: garaże w po-

ziomie parteru, usługi na poziomie piętra; 
bó dach płaski; 
có wymagany wysoki poziom architektonicz-

ny i estetyczny zabudowy; 
3ó realizacja zabudowy usługowej; 

aó liczba kondygnacji – 2; 
bó dach płaski;  
có wymagany wysoki poziom architektonicz-

ny i estetyczny zabudowy; 
4ó dla obu rodzajów zabudowy dopuszcza się 

kondygnację podziemną, w zależnocci od po-
ziomu wód gruntowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó urządzenie chodnika i zieleni w zależnocci po-

trzeb i lokalnych uwarunkowań; 

2ó dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury; 

3ó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
4ó zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-

katów betonowych i siatki ogrodzeniowej. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu 
oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D i od stro-
ny A.7.2.KD-D/MN – w razie realizacji drogi do-
jazdowej. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A.9.2.KS/MN ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1ó podstawowe: 

aó garaże; 
bó zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2ó uzupełniające: 
aó zieleń izolacyjna; 
bó infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1ó w przypadku przeznaczenia terenu pod zabu-

dowę mieszkaniową dopuszcza się wznosze-
nie parterowych budynków gospodarczych, 
z zachowaniem wymagań odległocciowych 
od granic działek, wynikających z przepisów 
techniczno-budowlanych; 

2ó w przypadku przeznaczenia terenu pod zabu-
dowę garażową, usługową lub usługowo-
garażową – dopuszcza się takie ukształtowa-
nie zabudowy, jak przewidziane dla terenu 
A.9.1.KS/U pod warunkiem zlokalizowania 
pasa zieleni izolacyjnej (w tym zieleni zimo-
zielonejó od strony terenu A8-MN. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1ó w przypadku przeznaczenia terenu pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną obowiązu-
je: 
aó zlokalizowanie pasa zieleni izolacyjnej 

(w tym zieleni zimozielonejó od strony te-
renu A.9.1.KS/U; 

bó zazielenienie terenów niezabudowanych; 
2ó w przypadku przeznaczenia terenu pod gara-

że lub usługi obowiązują ustalenia jak dla te-
renu A.9.1.KS/U. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: 
1ó w przypadku przeznaczenia terenu pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną dojazd od 
strony ul. Obrońców pokoju istniejącą drogą 
dojazdową; 

2ó w przypadku przeznaczenia terenu pod gara-
że lub usługi obowiązuje dojazd od strony te-
renu oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D 
i od strony A.7.2.KD-D/MN – w razie realiza-
cji drogi dojazdowej. 
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R o z d z i a ł  3 

Przepisy żońeowe 

§ 20 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala się wysokocs stawki pro-
centowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej usta-
wy, na 30%. 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 

 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 
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Załąezpiż pr 1 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/144/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1992) 
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Załąezpiż pr 2 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/144/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1992) 

 
 
 

Sewierdzepie zdodpośei plap  z  sealepia i Se di    war pżowań i żier pżów 
zadospodarowapia przeserzeppedo  iasea Głodowa 

 
 

Stwierdza się zgodnocs zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców pokoju w Głogowie z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowao 
(Uchwała nr XXXV/307/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r.ó. 
 

 
 
 
 
 
 

Załąezpiż pr 3 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/144/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1992) 

 
 
 

Rozserzydpięeie o sposobie rozpaerzepia  wad do projeże  plap  
 
 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców pokoju w Głogowie do publicz-
nego wglądu (w terminie od 14.12.2007 r. do 18.01.2008 r.ó oraz w okresie 14 dni od dnia 
zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowocci prawnej nie wniosły uwag. 
 

 
 
 
 
 
 

Załąezpiż pr 4 do  erwały Rady Miej-
sżiej w Głodowie pr XV/144/2008 
z dpia 26 l eedo 2008 r. (poz. 1992) 

 
 
 

Rozserzydpięeie o sposobie realizaeji zapisapyer w plapie ipweseyeji z zażres  ipfraser że ry 
eeerpiezpej, żeóre pależą do zadań właspyer d ipy, oraz zasadaer ier fipapsowapia 

zdodpie z przepisa i o fipapsaer p bliezpyer 
 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
będą  finansowane  z budżetu  gminy,  w tym  ze  crodków  pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiej, a także ze crodków zewnętrznych. 
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1993 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XVIII/162/2008 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w sprawie z iapy  erwały pr III/24/2006 Rady Miejsżiej w Głodowie z dpia 
28 dr dpia 2006 r.  w sprawie  pobor   opłaey  sżarbowej  w  drodze ipżasa 

oraz ożreślepia ipżasepeów i wypadrodzepia za ipżaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianamió, 
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skar-
bowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635ó uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Głogo-
wie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz okreclenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej 
uchwałą nr IV/30/2007 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1. w § 1 ust. 2 skrecla się literę b, 
2. w § 1 ust. 3 skrecla się literę b. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnocląskiego. 
 
 
 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 

 
 
 
 
 
 

1994 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XVIII/164/2008 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w sprawie padapia pazw  lieo   iasea Głodowa 

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

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicom w obrębie 9 „Żarkówo: 
Meerapiezpa – przedłużenie ulicy Mechanicznej 
od ulicy Złota podkowa do ulicy Henryka Głogow-
skiego. 
Geodezyjpa – ulica prostopadła do ulicy Mecha-
nicznej i równoległa do ulicy Złota podkowa. 

§ 2 

Szczegółową lokalizację dróg, o których mowa 
w § 1, okrecla szkic sytuacyjny stanowiący załącz-
nik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 4 

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

 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 
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Załąezpiż do  erwały Rady Miejsżiej 
w Głodowie pr XVIII/164/2008 z dpia 
27  aja 2008 r. (poz. 1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 177 –  12616  – poz. 1995 

1995 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XVIII/165/2008 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w sprawie padapia pazw  lieo   iasea Głodowa 

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

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicom w obrębie 13 „Brzostówo: 
Geperała Władysława Apdersa – ulica łącząca uli-
cę Wojska polskiego z ulicą Ogrodową. 
Geperała Seapisława Maezża – ulica prostopadła 
do ulicy Generała Władysława Andersa i do uli-
cy Ogrodowej. 
Geperała Wieolda Urbapowieza – ulica prostopadła 
do ulicy Generała Stanisława Maczka. 
Geperała Seapisława Sżalsżiedo – ulica łącząca 
ulicę Generała Stanisława Maczka z ulicą Ogrodo-
wą. 

§ 2 

Szczegółową lokalizację ulic, o których mowa 
w § 1, okrecla szkic sytuacyjny stanowiący załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 4 

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

 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 
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Załąezpiż do  erwały Rady Miejsżiej 
w Głodowie pr XVIII/165/2008 z dpia 
27  aja 2008 r. (poz. 1995) 
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1996 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XVIII/166/2008 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w  sprawie  padród  i  wyróżpień  Prezydepea  Miasea  Głodowa  dla  
 ezesepiżów  żopż rsów i zawodów o erarażeerze ż le ralpy , sporeowy , 
ed żaeyjpy , społeezpy , pro oeyjpy  oraz w zażresie oerropy zdrowia 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9,10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianamió oraz na podstawie uchwały nr XIV/123/2007 Rady Miejskiej  w 
Głogowie z dnia 28 grudnia 2007 r.  w  sprawie  uchwalenia budżetu Gminy 
Miejskiej Głogów na rok 2008 uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uczestnikom konkursów i zawodów o charakterze 
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, społecz-
nym, promocyjnym oraz w zakresie ochrony zdro-
wia, prezydent Miasta Głogowa może ufundowas 
nagrody rzeczowe tematycznie związane z dyscy-
pliną danego konkursu.  

§ 2 

Decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień podejmuje 
prezydent Miasta Głogowa w oparciu o umotywo-
wany wniosek organizatora konkursu lub zawodów. 

§ 3 

Szczegółowe zasady, tryb i wysokocs przyznawa-
nia nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1, 
okrecla Regulamin przyznawania nagród i wyróż-
nień dla uczestników konkursów i zawodów o cha-

rakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, 
społecznym, promocyjnym oraz  w zakresie ochro-
ny zdrowia. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 

 
 
 

Załąezpiż do  erwały Rady Miejsżiej 
w Głodowie pr XVIII/166/2008 z dpia 
27  aja 2008 r. (poz. 1996) 

 

REGULAMIN 
 

przyzpawapia padród i wyróżpień Prezydepea Miasea Głodowa dla  ezesepiżów żopż rsów 
i zawodów o erarażeerze ż le ralpy , sporeowy , ed żaeyjpy , społeezpy , pro oeyjpy  

oraz w zażresie oerropy zdrowia 
 
 

I. Poseapowiepia odólpe 

1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla 
uczestników konkursów i zawodów o charakte-
rze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, spo-
łecznym, promocyjnym i w zakresie ochrony 
zdrowia, za prezentowany przez nich wysoki po-
ziom wiedzy oraz  umiejętnocci we współza-
wodnictwie z innymi uczestnikami zawodów 
i konkursów. 

2. Nagrody mogą bys przyznawane w formie rze-
czowej, np.: statuetek, pucharów, dyplomów, 
listów gratulacyjnych oraz nagród rzeczowych 
tematycznie związanych z dyscypliną danego 
konkursu lub zawodów. 

II. Tryb przyzpawapia padród i wyróżpień 

1. Wnioski  o  przyznanie  nagród  i  wyróżnień 
mogą  składas  działające  na  terenie  Miasta 
Głogowa: 
– stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby spor-

towe, 
– stowarzyszenia kultury, 
– jednostki edukacyjne, 
– miejskie instytucje kultury, 
– stowarzyszenia  o  charakterze  edukacyj-

nym, 
– stowarzyszenia i organizacje prowadzące 

działalnocs z zakresu pomocy społecznej 
i ochrony zdrowia, 
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– inne podmioty prowadzące działalnocs z za-
kresu kultury, kultury fizycznej, edukacji, 
pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia 
podejmuje prezydent Miasta Głogowa. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 
powinien zawieras: 
– nazwę organizatora, 
– nazwę konkursu lub zawodów i ich ogólną 

charakterystykę, 
– miejsce i termin ich przeprowadzenia,  
– krótkie uzasadnienie wniosku wraz z okreclo-

ną liczbą nagród lub wyróżnień,  
– informacje identyfikujące podmiot występują-

cy z wnioskiem o ufundowanie nagród lub 
wyróżnień. 

III. Poseapowiepia żońeowe 

1. Wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień win-
ny bys złożone w terminie 30 dni przed plano-

wanym terminem przeprowadzenia konkursu lub 
zawodów. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach roz-
patrywane będą wnioski złożone w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konkur-
su lub zawodów. 

2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania 
w przypadku: 
– złożenia po terminie; 
– rezygnacji wnioskodawcy z występowania 

o nagrodę; 
– stwierdzenia braków formalnych we wniosku 

i ich nieusunięcia przez wnioskodawcę. 
3. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia za-

bezpieczone są w budżecie Miasta Głogowa, 
okreclonym uchwałą na dany rok dla działów: 
edukacja, kultura, kultura fizyczna, opieka spo-
łeczna i ochrona zdrowia oraz promocja i komu-
nikacja społeczna. 

 

 
 
 
 

1997 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XVIII/167/2008 

z dnia 27 maja 2008 r. 

w sprawie z iapy Seae e  Miasea Głodowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó5n. zm.ó 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Miasta Głogowa stanowiącym załącznik 
nr 1 do uchwały nr II/9/2002 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie 
zmiany statutu Głogowa opublikowanej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnocląskiego 
z dnia 17 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 79 wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1ó w § 14 ust. 2 liczbę „6o zastępuje się liczbą 

„5o, 
2ó w § 14 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie „Komi-

sja Społeczno-Samorządowa, polityki Społecznej 
i Rodzinyo  

3ó w § 14 ust. 3 skrecla się pkt 6. 

§ 2 

W Regulaminie Rady Miejskiej w Głogowie stano-
wiącym załącznik nr 6 do Statutu Miasta Głogowa, 
którego trecs okrecla załącznik nr 2 do uchwały 
nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Mia-
sta Głogowa (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnocląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. Nr 3, 
poz. 79ó, wprowadza się następujące zmiany: 
1ó w § 4 ust. 3 po słowach „listami poleconymio, 

dopisuje się po przecinku słowa „pocztą elektro-
nicznąo, pozostała trecs nie ulega zmianie, 

2ó w § 23 ust. 1 skrecla się kropkę i po słowach 
„podniesienie rękio dopisuje się słowa „lub pod-
niesienie ręki i nacicnięcie przycisku urządzenia 
do głosowaniao, 

3ó w § 29 po ust. 3 dopisuje się ust. 4 w brzmie-
niu:  
„4. Inicjatywę uchwałodawczą oprócz podmio-

tów wymienionych w ust. 1 posiada również 
grupa mieszkańców Głogowa spełniająca na-
stępujące wymogi: 
– projekt uchwały powinien zostas poparty 

podpisami 1% mieszkańców Głogowa 
uprawnionych do głosowania, 

– do projektu uchwały należy dołączys listę 
osób upoważnionych do kontaktu 
w imieniu inicjatorów oraz listę osób po-
pierających inicjatywę uchwałodawczą, 
zawierającą: pESEL, imię, nazwisko, ad-
res zamieszkania oraz własnoręczny pod-
pis, 

– w nagłówku każdej ponumerowanej stro-
ny powinien bys umieszczony zapis okre-
clający przedmiot uchwały oraz skutki fi-
nansowe jej wprowadzenia. 

4ó w § 32 ust. 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie  
„4ó Komisji Społeczno-Samorządowej, polityki 

Społecznej i Rodziny należy:o 
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5ó w § 32 ust. 2 pkt 4 lit g, kropkę na końcu zda-
nia zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery 
od h do p o trecci: 
„hó zagadnienia prorodzinnej polityki miasta, 
  ió zagadnienia dotyczące problemu rodzin wie-

lodzietnych, 
  jó analiza zagadnień dotyczących zapewnienia 

kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycz-
nej i prawnej,  

  kó opiniowanie wniosków dotyczących rodzin-
nych domów dziecka, 

  ló zagadnienia socjalnej polityki mieszkaniowej, 
  łó analiza polityki podatkowej miasta wobec 

rodziny, 
 mó zagadnienia patologii społecznej, 
 nó analiza zagadnień dotyczących pomocy spo-

łecznej udzielanej osobom ubogim, bezdom-
nym, samotnym, starym i schorowanym, 

 oó zagadnienia dotyczące profilaktyki społecznej 
w zakresie zwalczania alkoholizmu i innych 
uzależnień,  

 pó analiza działalnocci ocrodków pomocy spo-
łecznejo.  

6ó w § 32 ust. 2 skrecla się pkt 6 litery od a do g, 
7ó w § 36 skrecla się ust. 2. 
 

§ 3 

W załączniku nr 5 do Statutu Miasta Głogowa, 
którego trecs została okreclona uchwałą 
nr XLII/368/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
12 wrzecnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu 
Miasta Głogowa (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnocląskiego z dnia 3 pa5dziernika 2006 r. 
Nr 209, poz. 3028ó, w punkcie 4 skrecla się zdanie 
o trecci „ppHU „WUTEHo sp. z o.o. w likwidacji – 
ul. Krochmalna 1o. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Głogowa 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnocląskiego. 
 
 
 pRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 RADOSŁAW POBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GERZE 
NR XXII/149/08 

z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie wyrażepia zdody pa  dzielepie bopifiżaey spółdzielpio   ieszża-
piowy  od jedporazowej opłaey z eye ł  przeższeałeepia prawa  żyeżowapia 
wieezyseedo  w  prawo  właspośei  pier ero ośei  seapowiąeyer  właspość 
G ipy Miejsżiej Ka ieppa Góra, zab dowapyer b dypża i  ieszżalpy i 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pó5n. zm.1ó, art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własnocci nie-
ruchomocci (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z pó5n. zm.2ó, 
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomocciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z pó5n. zm.3ó oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 119, poz. 1116 z pó5n. zm.4ó Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, 
co następuje: 
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§ 1 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty spółdziel-
niom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własnocci nieruchomocci sta-
nowiących własnocs Gminy Miejskiej Kamienna 
Góra, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
wraz z infrastrukturą.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamiennej Góry. 

§ 3 

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

 pRZEWODNICZWCA RADD 

 MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

 
------------------- 
1ó zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
2ó zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, 
3ó zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, 

poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, 

z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, 
4ó zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 117 i Nr 63, poz. 591, 

z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398, Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. 

Nr 125, poz. 873. 
 
 

1999 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXIII/219/08 

z dnia 28 kwietnia 2008 r. 

z iepiająea  erwałę w sprawie zasad dospodarowapia pier ero ośeia i 
seapowiąey i właspość G ipy Ledpiea 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218ó oraz art. 14 ust. 5, art. 34 ust. 6, art. 37 
ust. 3 i ust. 4, art. 68 ust. 1 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 4, art. 84 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomocciami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, 
poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601 oraz z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218ó uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XX/188/08 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zasad gospo-
darowania nieruchomocciami stanowiącymi wła-
snocs Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 52, 
poz. 699ó po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu: 
„§ 23a 
Zbycie nieruchomocci mieszkalnych stanowiących 
własnocs gminy następuje w terminie 6 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu miesz-
kalnego przez osobę uprawnionąo. 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 WICEpRZEWODNICZWCD RADD 

 RYSZARD KĘPA 
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2000 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 
NR XXIII/118/08 

z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie szezedółowyer zasad i eryb    arzapia, odraezapia l b rozżłada-
pia pa raey spłae pależpośei,  do żeóryer pie seos je  się przepisów  seawy – 
Ordypaeja podaeżowa, oraz wsżazapia ordapów i osób do eedo  prawpio-

pyer 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pó5n. zm.ó, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach  publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó5n. zm.ó  Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała okrecla szczegółowe zasady umarzania, 
odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na 
raty należnocci pieniężnych wynikających ze 
stosunków cywilnoprawnych oraz o charakterze 
administracyjno-prawnym, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „należno-
cciamio, przysługujących Gminie Dobromierz od 
osób fizycznych, osób prawnych, jednostek or-
ganizacyjnych nieposiadających osobowocci 
prawnej – zwanych dalej „dłużnikamio. 

§ 2 

1. Należnocs może zostas umorzona w całocci lub 
w częcci, jeżeli ustalone w toku postępowania 
wyjacniającego okolicznocci wykażą, że: 
1ó dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji mate-

rialnej, a cciąganie należnocci zagraża waż-
nym interesom dłużnika, zwłaszcza jego eg-
zystencji, 

2ó nie można ustalis dłużnika, miejsca jego po-
bytu lub siedziby, 

3ó dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie po-
zostawiając żadnego majątku lub pozostawił 
ruchomocci niepodlegające egzekucji na pod-
stawie odrębnych przepisów, 

4ó zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
w postępowaniu mającym na celu przymuso-
we zaspokojenie wierzytelnocci nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów postępowania, 

5ó wszczęcie egzekucji okazało się niemożliwe 
albo byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, 
że kwota uzyskana z egzekucji nie pokryłaby 
kosztów egzekucyjnych, 

6ó egzekucja okazała się bezskuteczna, 
7ó dłużnik – będący osobą prawną został wy-

kreclony z włacciwego rejestru osób praw-
nych przy jednoczesnym braku majątku, 
z którego można by egzekwowas należnocs, 
a odpowiedzialnocs z tytułu należnocci nie 
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

2. Należnocs może bys również umorzona w cało-
cci  lub  w  częcci  mimo  braku  okolicznocci, 
wymienionych w ust. 1, jeżeli przeprowadzone 
postępowanie wyjacniające wykaże, że za umo-

rzeniem przemawiają szczególne względy go-
spodarcze lub społeczne. 

3. Umorzeniu nie podlegają: 
aó należnocci spadkowe, 
bó grzywny i kary pieniężne orzeczone w postę-

powaniu sądowym i administracyjnym. 
4. Umorzenie wierzytelnocci może nastąpis tylko 

wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub 
rozłożenie na raty nie zapewnia spłaty tej wie-
rzytelnocci. 

5. Umorzenie należnocci głównej powoduje również 
umorzenie należnocci ubocznych w całocci lub 
w takiej częcci, w jakiej została umorzona należ-
nocs główna. 

6. Umorzenie wierzytelnocci, za którą odpowiada 
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastą-
pis, gdy okolicznocci uzasadniające umorzenie 
zachodzą co do wszystkich zobowiązanych. 

7. Jeżeli decyzja (ugodaó o umorzeniu dotyczy tyl-
ko częcci należnocci w decyzji należy okreclis 
termin zapłaty pozostałej częcci wierzytelnocci. 
Decyzja o umorzeniu wierzytelnocci powinna 
zawieras postanowienie, że w razie niedotrzy-
mania terminu spłaty pozostałej częcci wierzy-
telnocci następuje wygacnięcie decyzji, a cała 
powstała wierzytelnocs do spłaty jest natych-
miast wymagalna. 

8. Umorzenie wierzytelnocci w przypadkach okre-
clonych w ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, może nastąpis 
na wniosek dłużnika, a w przypadkach okreclo-
nych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 również z urzędu. 

9. Umorzenie należnocci lub odsetek za zwłokę na 
wniosek dłużnika będącego przedsiębiorcą na-
stępuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291ó. 

§ 3 

1. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacja 
materialną na wniosek dłużnika można jednora-
zowo odroczys termin zapłaty całocci lub częcci 
wierzytelnocci bąd5 rozłożys płatnocs wierzytel-
nocci na raty. 

2. Termin odroczenia terminu zapłaty oraz rozłoże-
nia na raty należnocci nie może bys dłuższy niż 
24 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku. 
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3. Decyzja (ugodaó powinna zawieras postanowie-
nie o natychmiastowej wymagalnocci wierzytel-
nocci wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 
dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wy-
sokocci wierzytelnocci, której termin płatnocci 
odroczono albo rozłożono na raty. 

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie 
odroczenia terminu lub rozłożenia na raty, od-
setki liczone są w pełnej wysokocci do dnia do-
konania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje 
przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku 
do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji lub zawar-
cia ugody. 

§ 4 

1. Wnioskodawca będący osoba fizyczną zobowią-
zany jest do udokumentowania swojej sytuacji 
materialnej dołączając odpowiednie dokumenty 
oraz wypełnioną informację (ocwiadczenieó 
o sytuacji materialnej. 
Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowocci prawnej obowiązane są 
dołączys do wniosku następujące dokumenty: 
aó Sprawozdania finansowe za ostatni okres 

sprawozdawczy, 
bó Ocwiadczenie o uzyskanej pomocy de mini-

mis, 
có Informacja o uzyskanej pomocy innej niż 

de minimis, 
dó Inne dokumenty na żądanie pracownika Gmi-

ny. 

§ 5 

1. Do umorzenia wierzytelnocci uprawniony jest 
Wójt Gminy Dobromierz. 

2. Umorzenie wierzytelnocci przekraczającej kwotę 
3.000,00 zł dla jednej osoby wymaga uzyskania 
pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Mienia Gmi-
ny oraz Komisji Rolnictwa, Lecnictwa i Ochrony 
Środowiska. 

3. Do udzielenia pozostałych ulg w spłacie wierzy-
telnocci uprawnieni są: 
aó Wójt, 
bó Kierownicy jednostek organizacyjnych realizu-

jących dane zadania, jeżeli kwota wierzytel-
nocci nie przekracza kwoty 3.000,00 zł, 
a termin odroczenia płatnocci lub rozłożenia 
na raty nie może przekraczas okresu danego 
roku budżetowego.  

4. Wnioski o przyznanie ulg rozpatrywane przez 
Wójta Gminy winny bys zaopiniowane przez kie-
rownika jednostki organizacyjnej bąd5 kierowni-
ka komórki organizacyjnej Urzędu. 

§ 6 

Umorzenie wierzytelnocci, a także udzielenie ulg 
w ich spłaceniu, następuje: 
1ó w odniesieniu do wierzytelnocci o charakterze 

administracyjnym w drodze decyzji administra-
cyjnej, 

2ó w odniesieniu do wierzytelnocci wynikających ze 
stosunków cywilno-prawnych – na podstawie 
ugody. 

§ 7 

Organ włacciwy do umorzenia, odroczenia lub roz-
łożenia na raty spłaty wierzytelnocci wznowi po-
stępowanie, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na 
podstawie których umorzono należnocci lub zasto-
sowano ulgę w spłacie, okazały się fałszywe lub 
gdy uprawniony organ został przez dłużnika wpro-
wadzony w błąd. 

§ 8 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 
i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu 
Gminy przedkładają Wójtowi informację o przy-
znanych ulgach w spłacie wierzytelnocci wg 
stanu na dzień 31 grudnia, nie pó5niej niż w cią-
gu 30 dni po upływie tych terminów. 
Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 

2. Wójt składa Radzie Gminy roczne informacje 
z dokonanych umorzeń i udzielonych ulgach. 
Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10 

Traci  moc  uchwała  nr XV/87/03  Rady  Gminy 
Dobromierz z dnia 30 pa5dziernika 2003 r. w spra-
wie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania 
płatnocci i rozkładania na raty wierzytelnocci jedno-
stek organizacyjnych Gminy z tytułu należnocci 
pieniężnych. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego. 
 
 
 pRZEWODNICZWCD RADD 

 MAREK JAWORSKI 
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G ipy Dobro ierz pr XXIII/118/08 
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2001 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 
NR XXIII/125/08 

z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie z iapy  erwały pr XVIII/95/08 Rady G ipy Dobro ierz z dpia  
31 seyezpia 2008 r. w sprawie  sealepia pa roż 2008 red la ip  ożreślają-
eedo wysożość i szezedółowe war pżi przyzpawapia seaweż dodaeż  za 
wysł dę lae,  oeywaeyjpedo, f pżeyjpedo i za war pżi praey oraz obliezapia 
i wypłaeapia  wypadrodzepia  za  dodzipy  popadwy iarowe  i  dodzipy do-
raźpyer   zaseępsew,  a  eażże   dodaeż     ieszżapiowedo,  pa ezyeielo  

zaer dpiopy  w szżołaer prowadzopyer przez G ipę Dobro ierz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó5n. zm.ó 
oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-
ta Nauczyciela (t.j. Dz.. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó5n. zm.ó Rada 
Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVIII/95/08 Rady Gminy Dobromierz 
z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na 
rok 2008 regulaminu okreclającego wysokocs 
i szczegółowe warunki przyznawania stawek do-
datku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny dora5nych zastępstw, a także dodatku miesz-
kaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Dobromierz, wprowa-
dza się następujące zmiany: 
Skrecla się § 5, § 13, 16 we fragmencie „wyniki 
pracy oraz warunki lokalowe, crodowiskowe i społecz-
ne, w jakich szkoła funkcjonujeo § 21, § 24, § 29 
i § 30. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego z mocą obowiązująca od 
dnia 1 stycznia 2008 r. 
 
 
 

 pRZEWODNICZWCD RADD 

 MAREK JAWORSKI 

 
 

2002 

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 
NR XXII/108/08 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie  erwalepia Seae e  G ippedo Ośrodża Po oey Społeezpej 
w Gro adee 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z pó5n. zm.ó Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala Statut Gminnego Ocrodka pomocy Spo-
łecznej w Gromadce. 

I. Poseapowiepia odólpe 

Gminny Ocrodek pomocy Społecznej w Gromadce 
działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 tekst 
jednolity z pó5niejszymi zmianamió. 

2. Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka z dnia 
25 czerwca 1990 r. w częcci dotyczącej utwo-
rzenia Gminnego Ocrodka pomocy Społecznej 
w Gromadce. 

II. Ordapizaeja Ośrodża 

1. Gminny Ocrodek pomocy Społecznej w Gromad-
ce, zwany dalej Ocrodkiem, jest jednostką orga-
nizacyjną gminy Gromadka, prowadzącą gospo-
darkę finansową na zasadach okreclonych dla 
jednostek budżetowych. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 177 –  12628  – poz. 2002 

2. podstawą działania Ocrodka są akty prawne 
o pomocy społecznej, uchwały Rady Gminy 
i inne porozumienia z wojewodą dotyczące wy-
konywania zadań zleconych gminie oraz inne ak-
ty prawne regulujące funkcjonowanie jednostek 
gminnych 

3. Działalnocs Ocrodka finansowana jest – w za-
kresie zadań własnych gminy – z budżetu gmi-
ny, w zakresie zadań zleconych – z budżetu wo-
jewody dolnocląskiego, poprzez dotacje przeka-
zywane na rachunek budżetu gminy.  

4. Siedziba Ocrodka miecci się w Gromadce przy 
ul. Szkolnej 18. Ocrodkiem kieruje dyrektor po-
woływany przez Wójta Gminy, który zatrudnia 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 
i odpowiada za działalnocs Ocrodka. 

5. Organizację wewnętrzną Ocrodka i tryb jego 
pracy okrecla odrębny regulamin wewnętrzny 
Ocrodka, ustalany przez Dyrektora Ocrodka. 

6. W Ocrodku tworzy się komórkę organizacyjną 
do realizacji cwiadczeń rodzinnych. 

III. Zadapia Ośrodża 

1. Ocrodek realizuje zadania w zakresie pomocy 
społecznej wynikające z ustawy o pomocy spo-
łecznej. 

2. Ocrodek przyznaje i dokonuje wypłat dodatków 
mieszkaniowych wynikających z ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych. 

3. Dyrektor Ocrodka prowadzi postępowanie, przy-
znaje i wypłaca cwiadczenia wynikające z usta-
wy z dnia 23 listopada 2003 r. o cwiadczeniach 
rodzinnych. 

4. Dyrektor Ocrodka realizuje zadania wynikające 
z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postę-
powaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej.  

IV. Nadzór pa działalpośeią Ośrodża 

1. Nadzór nad działalnoccią Ocrodka sprawuje Rada 
Gminy, Wójt Gminy, Wojewoda Dolnocląski oraz 
Skarbnik Gminy i Regionalna Izba Obrachunko-
wa we Wrocławiu Zespół w Legnicy – każdy 
z organów wg swojej włacciwocci. 

2. Dyrektor Ocrodka składa corocznie sprawozda-
nia z działalnocci Ocrodka oraz przedstawia po-
trzeby w zakresie pomocy społecznej.  

3. Dyrektor Ocrodka przygotowuje dla potrzeb Ra-
dy i Wójta Gminy inne informacje i sprawozdania 
z zakresu pracy Ocrodka. 

4. Dyrektor Ocrodka składa inne sprawozdania, 
których sporządzenie wynika z przepisów pra-
wa. 

V. Współpraea Ośrodża z ippy i pod ioea i 

Ocrodek współpracuje w wykonaniu zadań z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego, organiza-
cjami społecznymi, kocciołem katolickim, innymi 
kocciołami, zakładami opieki zdrowotnej, fundacja-
mi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi. 

VI. Poseapowiepia żońeowe 

Zmiana Statutu Ocrodka następuje w drodze jego 
uchwalenia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXI/133/04 Rady Gminy 
Gromadka z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ocrodka pomocy 
Społecznej w Gromadce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnocląskiego z mocą od 1 kwietnia 
2008 r. 
 
 

 pRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 RYSZARD KAWKA 
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2003 

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 
NR XXII/109/08 

z dnia 30 maja 2008 r. 

w sprawie  erwalepia Seae e  G ipy Gro adża 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z pó5n. zm.ó uchwala się Statut Gminy Gromadka 
w brzmieniu: 

 
 

STATUT 
GMINY GROMADKA 

 
 

I. Poseapowiepia odólpe 

§ 1 

Ilekros w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1ó Gminie – należy przez to rozumies Gminę Gro-

madka. 
2ó Radzie – należy przez to rozumies Radę Gminy 

Gromadka. 
3ó przewodniczącym – należy przez to rozumies 

przewodniczącego Rady Gminy Gromadka. 
4ó Komisji – należy przez to rozumies Komisję Rady 

Gminy Gromadka. 
5ó Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumies 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gromadka. 
6ó Wójcie – należy przez to rozumies wójta Gminy 

Gromadka. 
7ó Urzędzie – należy przez to rozumies Urząd Gmi-

ny w Gromadce. 
8ó pieczęci – należy przez to rozumies pieczęs 

Gminy Gromadka. 
9ó Ustawie – należy przez to rozumies ustawę 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z pó5n. zm.ó. 

§ 2 

1. Niniejszy Statut jest podstawowym dokumen-
tem prawa miejscowego, który okrecla organi-
zację wewnętrzną Gminy oraz zasady działania 
jej organów. 

2. Gmina stanowi lokalną wspólnotę samorządową 
jej mieszkańców.  

§ 3 

1. Gmina położona jest w powiecie bolesławieckim 
i w województwie dolnocląskim. 

2. powierzchnia Gminy wynosi 267,29 km2. 
3. Granice Gminy przedstawia mapka stanowiąca 

załącznik nr 1 do Statutu.  
4. W skład Gminy wchodzą niżej wymienione wsie, 

które są jednoczecnie sołectwami i stanowią 
jednostki pomocnicze Gminy: Borówki, Gromad-
ka, Krzyżowa, Modła, Motyle, Nowa Ku5nia, 
Osła, pasternik, patoka, Różyniec i Wierzbowa. 

§ 4 

Siedzibą organów Gminy jest miejscowocs Gro-
madka. 

II. Jedposeżi po oepieze G ipy 

§ 5 

1. Jednostki pomocnicze są tworzone i likwidowa-
ne w drodze uchwały Rady. 

2. Uchwały, o których mowa w punkcie 1, powin-
ny okreclas w szczególnocci: obszar, granice, 
nazwę jednostki pomocniczej i adres do kore-
spondencji. 

3. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub 
zniesienia jednostki pomocniczej mogą bys 
mieszkańcy terenu, który ta jednostka obejmuje 
lub ma obejmowas, albo organy Gminy. 

4. podział terytorium Gminy na jednostki pomocni-
cze, ustalenie ich granic oraz siedzib władz są 
okreclane przy uwzględnieniu opinii mieszkań-
ców tych jednostek. podział powinien zapewnias 
wykonywanie zadań publicznych przewidzianych 
do powierzenia tym jednostkom w ramach dzia-
łalnocci Gminy, zwłaszcza ze względu na więzi 
społeczne ich mieszkańców, układ przestrzenny 
i osadniczy. 

5. podjęcie uchwały przez Radę o podziale na jed-
nostki pomocnicze poprzedzane jest konsultacją 
z mieszkańcami tych częcci Gminy, które planuje 
się włączys do danej jednostki. 

6. Wynik konsultacji w sprawie okreclonej w punk-
cie 5 nie jest wiążący dla Rady. 

7. przy nadawaniu nazw nowo powstałym jednost-
kom osadniczym stosowną uchwałą Rady włą-
cza się je w skład włacciwych jednostek po-
mocniczych. 

8. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych 
Gminy. 

§ 6 

1. Rada po przeprowadzeniu konsultacji z miesz-
kańcami Gminy nadaje w drodze uchwały statu-
ty jednostkom pomocniczym, w których okrecla 
organizację i zakres ich działania oraz zasady 
wyboru ciał przedstawicielskich. 
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2. Zmiany w statutach wprowadzane są w trybie 
ust. 1. 

§ 7 

1. Sołectwa mogą prowadzis gospodarkę finanso-
wą w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwa gospodarują samodzielnie crodkami 
wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając 
te crodki na realizację zadań spoczywających na 
tych jednostkach. 

3. Rada uchwala załącznik do uchwały budżetowej 
okreclający wydatki sołectwa w układzie działów 
lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 

4. Sołectwa decydując o przeznaczeniu crodków, 
o których mowa w ust. 2, obowiązane są do 
przestrzegania podziału wynikającego z załączni-
ka do budżetu gminy. 

5. Sołectwa mogą podejmowas decyzje o wydat-
kowaniu crodków budżetowych każdorazowo do 
kwoty ujętej w uchwale okreclającej wydatki so-
łectwa. 

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2–5, są wiążące 
dla osób składających ocwiadczenia woli w za-
kresie zarządu mieniem Gminy.  

7. przewodniczący organu wykonawczego jednost-
ki pomocniczej może uczestniczys bez prawa 
głosowania w pracach Rady, a w szczególnocci: 
1ó Bras udział w sesjach Rady i posiedzeniach 

komisji. 
2ó Zgłaszas wnioski. 
3ó Zabieras głos w sprawach dotyczących mery-

torycznej trecci projektów uchwał, 
4ó Współuczestniczys w inicjatywach uchwało-

dawczych. 
5ó Zgłaszas uwagi do wykonywania uchwał. 

8. przewodniczącemu organu wykonawczego jed-
nostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów 
podróży służbowych na zasadach okreclonych 
uchwałą Rady Gminy. 

9. Sołtysowi wsi przysługuje dieta na zasadach 
okreclonych uchwałą Rady Gminy. 

III. Jedposeżi ordapizaeyjpe G ipy 

§ 8 

1. W celu realizacji swych zadań Gmina może two-
rzys jednostki organizacyjne. 

2. Rada z zachowaniem przepisów obowiązującego 
prawa tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne 
Gminy. 

3. powoływanie i likwidacja jednostek organizacyj-
nych musi bys poprzedzona analizą celowocci 
realizacji zadań dla nich przewidzianych. 

§ 9 

1. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawie-
ra załącznik nr 2 do Statutu. 

2. Wójt prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

3. Dokumentacja dotycząca organizacji i jej zmian 
podlega odrębnemu ewidencjonowaniu – 
w szczególnocci wymagany jest wykaz uchwał 
Rady w sprawie tworzenia, likwidacji i reorgani-
zacji zakładów i innych jednostek organizacyj-
nych podległych Gminie. 

IV. Ordapy G ipy 

§ 10 

1. Organami Gminy są: 
1ó Rada Gminy Gromadka. 
2ó Wójt Gminy Gromadka. 

2. Działalnocs organów Gminy jest jawna, ograni-
czenie jawnocci może wynikas z ustaw. 

V. Rada G ipy Gro adża 

§ 11 

1. Rada Gminy Gromadka liczy 15 radnych. 
2. Radni potwierdzają swój udział w pracach Rady 

podpisem na liccie obecnocci. 
3. Radni mają obowiązek uczestniczenia w pracach 

Rady. Brak możliwocci udziału pracach Rady 
wymaga usprawiedliwienia. 

§ 12 

1. podstawą pracy Rady są opracowane i przyjęte 
przez nią roczne plany pracy. Uchwalanie planu 
pracy Rady na rok następny następuje na ostat-
niej sesji w roku kalendarzowym. 

2. Rada w każdym czasie może dokonywas zmian 
i uzupełnień rocznych planów pracy, a także 
przyjętego programu gospodarczego. 

3. podstawową formą pracy Rady są sesje.  
4. Sesje Rady przygotowuje przewodniczący. 
5. W toku przygotowania sesji przewodniczący 

zapewnia w szczególnocci terminowe dostar-
czenie radnym materiałów sesyjnych, w tym 
projektów uchwał. 

6. przewodniczący zawiadamia pisemnie radnych, 
co najmniej na 7 dni przed terminem sesji, (okres 
ten nie obejmuje dnia zawiadomienia i dnia sesjió 
o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia, podając jed-
noczecnie porządek obrad wraz z projektami 
uchwał. 

7. przewodniczący przygotowuje listę osób zapro-
szonych na sesję i kieruje do nich stosowne za-
proszenie. 

8. przewodniczący okrecla sposób i zapewnia 
podanie do publicznej wiadomocci informacji 
o jawnocci sesji i przedmiocie obrad. 

9. Informację o terminie sesji publikuje się na tere-
nie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty, po-
przez rozplakatowanie zawiadomień na tablicach 
informacyjnych sołectw. 

§ 13 

1. Sesja odbywa się na posiedzeniu. 
2. Na wniosek przewodniczącego obrad bąd5 rad-

nego, Rada może postanowis o przerwaniu sesji 
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym 
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym 
w ust. 2 Rada może postanowis w szczególno-
cci ze względu na niemożliwocs wyczerpania 
porządku obrad lub koniecznocs jego rozszerze-
nia, potrzebę uzyskania dodatkowych materia-
łów lub inne nieprzewidziane przeszkody, unie-
możliwiające Radzie włacciwe obradowanie lub 
podjęcie uchwał. 
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4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska 
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuccili 
obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się 
w protokole. 

§ 14 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu 
przez przewodniczącego lub prowadzącego sesję 
słów – „otwieram (nr kolejnyó sesję Rady Gmi-
nyo, a zamknięcie po wypowiedzeniu słów – 
„zamykam /nr kolejny/ sesję Rady Gminy, 
a w przypadku sesji obejmujących więcej niż 
jedno posiedzenie odpowiednio: „przerywam do 
(terminóo; „wznawiamo. 

2. porządek zwyczajnej sesji powinien obejmowas 
następujące sprawy: 
1ó Otwarcie (stwierdzenie quorumó. 
2ó przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3ó Informacja sekretarza Gminy o realizacji 

uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 
4ó Informacja o pracy wójta Gminy między se-

sjami Rady. 
5ó Informacje przewodniczących Komisji z dzia-

łalnocci między sesjami. 
6ó Interpelacje i zapytania radnych. 
7ó podjęcie uchwał. 
8ó Odpowiedzi na interpelacje i zapytania rad-

nych. 
9ó Sprawy różne.  

3. pierwszą sesję nowo wybranej rady otwiera 
i prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 
sesji. 

4. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa 
się za czas trwania sesji, dotyczy to także sesji 
trwających więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 15 

1. przewodniczący zapewnia ład i powagę obrad na 
sesji.  

2. Dla zapewnienia zgodnego z porządkiem obrad 
i sprawnego przebiegu sesji prowadzący sesję 
może stosowas crodki porządkowe, a w szcze-
gólnocci: 
1ó Zwrócis radnemu uwagę na niezgodną 

z przedmiotem obrad trecs wystąpienia, 
2ó Czynis uwagi /uzasadnione/ dotyczące czasu 

trwania wystąpień. 
3ó przywołas radnego „do porządkuo i „do rze-

czyo, gdy mimo poczynionej uwagi uporczy-
wie nie stosuje się on do zaleceń, odebras 
radnemu głos, gdy narusza porządek obrad 
lub powagę sesji.  

3. Odebranie głosu może bys przedmiotem głoso-
wania Rady. 

4. Zastosowanie wobec radnego crodków porząd-
kowych musi bys odnotowane w protokole se-
sji. 

§ 16 

Obrady Rady mogą bys kontynuowane w przypad-
ku, gdy w trakcie sesji liczba uczestniczących 
w niej radnych zmniejszy się poniżej połowy jej 
ustawowego składu, jednakże Rada w tym czasie 
nie może podejmowas uchwał.  

§ 17 

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą 
występowas: 
1ó przewodniczący Rady. 
2ó przewodniczący komisji Rady, w imieniu da-

nej komisji i za jej zgodą. 
3ó Grupa co najmniej czterech radnych. 
4ó Klub radnych. 
5ó Wójt. 
6ó Grupa 100 mieszkańców Gminy posiadają-

cych czynne prawa wyborcze w wyborach 
do Rady. 

2. projekt uchwały przedłożonej przewodniczącemu 
musi zawieras uzasadnienie, w którym należy 
wskazas potrzebę podjęcia przedmiotowej 
uchwały, a także jej wnioskodawcę. 

3. Realizację inicjatywy uchwałodawczej koordynu-
je przewodniczący Rady, podejmując w tym za-
kresie niezbędne działania mające na celu prawi-
dłowe przygotowanie projektu uchwały, 
a zwłaszcza zapewniając zaopiniowanie jej przez 
radcę prawnego, włacciwe komisje Rady oraz 
przedstawienie na sesji Rady pod obrady. 

4. Nieprzyjęcie wniosku w sprawie podjęcia inicja-
tywy uchwałodawczej wyrażonej przez podmio-
ty wymienione w punkcie 1 należy uzasadnis, 
a o podjętej decyzji poinformowas zaintereso-
wanych. 

5. Wójt kieruje propozycje uchwał do Rady. prze-
wodniczący Rady propozycje uchwał przekazuje 
przewodniczącemu włacciwej tematycznie komi-
sji Rady. po zajęciu stanowiska w sprawie 
przedłożonych propozycji uchwał przewodniczą-
cy komisji z wniesionymi uwagami przekazuje je 
przewodniczącemu Rady, który z kolei przekazu-
je je wójtowi. Niewniesienie uwag jest równo-
znaczne z akceptacją przedłożonej przez wójta 
propozycji uchwały. 

§ 18 

1. przed podjęciem uchwały przeprowadza się nad 
nią dyskusję. 

2. po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący 
zarządza przerwę w celu umożliwienia włacciwej 
komisji lub klubom radnych ustosunkowania się 
do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, 
a jeżeli zajdzie taka potrzeba przygotowania po-
prawek w rozpatrywanych dokumentach. 

3. przewodniczący obrad odpowiada za prawidło-
we policzenie wszystkich głosów podczas gło-
sowania. Do liczenia głosów w głosowaniu jaw-
nym przewodniczący obrad może upoważnis se-
kretarza sesji. 

§ 19 

1. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady, 
a w przypadku braku możliwocci dokonania 
podpisu przez przewodniczącego wiceprzewod-
niczący Rady prowadzący obrady Rady, w trak-
cie których daną uchwałę przyjęto. 

2. Biuro Rady ewidencjonuje oryginały uchwał 
w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z pro-
tokołami sesji. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 177 –  12632  – poz. 2003 

§ 20 

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podję-
cia. 

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może 
nastąpis tylko w drodze odrębnej uchwały, nie 
wczecniej jak na następnej sesji, nie dotyczy to 
oczywistych omyłek powstałych przy redago-
waniu uchwał. 

§ 21 

1. W sprawach osobowych Rada proceduje 
w obecnocci zainteresowanych osób. Rada mo-
że jednak postanowis inaczej. 

2. postanowienie to nie dotyczy przypadków nie-
usprawiedliwionej nieobecnocci zainteresowane-
go na sesji. 

§ 22 

1. Każda uchwała otrzymuje numer składający się 
z cyfr zawierających: numer rzymski sesji danej 
kadencji, kolejnocs podjęcia oraz dwie ostatnie 
cyfry roku, w którym została uchwalona.  

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przecho-
wuje wraz z protokołami obrad Rady. 

3. po uchwaleniu pracownik ds. obsługi Rady prze-
kazuje uchwały wójtowi. 

§ 23 

W sprawach organizacyjnych pracy Rady i przebie-
gu sesji, w szczególnocci: stwierdzenia quorum, 
porządku obrad sesji, wniosków formalnych i pro-
ceduralnych, powołania sekretarza sesji, zatwier-
dzenia protokołu z poprzedniej sesji, zamknięcia 
listy kandydatów, powołania komisji skrutacyjnej, 
powołania komisji uchwał i wniosków oraz roz-
strzygnięcia skarg należących do włacciwocci Ra-
dy, przyjęcia informacji, ocen i analiz (m.in. z wy-
konania uchwał Rady, jednostek organizacyjnych 
Gminy i in.ó, zajęcia stanowiska w okreclonej spra-
wie, a także wniosków i wytycznych Rady, zaleceń 
pokontrolnych oraz wyznaczenia przedstawicieli 
Rady do komisji i zespołów, jecli ustawa wyra5nie 
nie wymaga podjęcia uchwały Rady, nie sporządza 
się uchwały w trybie ustalonym w paragrafach 
poprzedzających, a tylko stosowny zapis protoko-
larny zawierający wynik głosowania. 

§ 24 

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez pod-
niesienie ręki. 

2. W głosowaniu jawnym za głosy ważne uznaje 
się te, które oddano „zao, „przeciwo oraz 
„wstrzymujące sięo. 

3. Wynik głosowania jawnego ogłasza prowadzący 
obrady bezzwłocznie, co odnotowuje się w pro-
tokole sesji. 

4. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego 
budzi wątpliwocci prowadzący obrad może za-
rządzis powtórne głosowanie – wniosek w tej 
sprawie musi bys zgłoszony niezwłocznie. 

5. Wnioski przeciwstawne poddaje się pod głoso-
wanie wyłącznie „zao. Za przyjęty uznaje się ten 
wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów 
popierających. 

  6. Na wniosek radnego sposób jego głosowania 
„zao, „przeciwo, „wstrzymujący sięo należy 
odnotowas w protokole sesji. 

  7. W głosowaniu jawnym, zwykłą większoccią 
głosów, podejmowane są uchwały w obecno-
cci, co najmniej połowy ustawowego składu 
rady, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
W pierwszej kolejnocci głosuje się nad wnio-
skami o odrzucenie uchwały w całocci, jeżeli 
takie zostały zgłoszone. 

  8. W przypadku projektu uchwał porządek głoso-
wania przewiduje w kolejnocci: 
1ó Głosowanie za odrzuceniem w całocci, jeżeli 

taki wniosek został postawiony, 
2ó Głosowanie poprawek ujętych w opinii ko-

misji, wójta lub podniesionych na posiedze-
niu sesji. W pierwszej kolejnocci głosuje się 
poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie 
rozstrzyga o innych poprawkach. 

3ó Głosowanie projektu w całocci ze zmianami 
wynikającymi z przegłosowanych poprawek  

  9. Zwykła większocs jest to taka liczba głosów, 
„zao, która przewyższa, co najmniej o jeden 
głos liczbę głosów „przeciwo. 

10. Bezwzględna większocs głosów oznacza wy-
móg, aby liczba głosów „zao przewyższała, co 
najmniej o jeden głos sumę pozostałych ważnie 
oddanych głosów („przeciwo + „wstrzymał 
sięoó. 

§ 25 

1. Głosowanie tajne i imienne przeprowadza trzy-
osobowa komisja skrutacyjna, powołana spo-
cród radnych w głosowaniu jawnym zwykłą 
większoccią głosów. 

2. Głosowanie imienne odbywa się przez użycie 
kart do głosowania podpisanych imieniem i na-
zwiskiem. Lista osób głosujących „zao, „prze-
ciwo i wstrzymujących sięo jest załącznikiem do 
protokołu sesji (z zaznaczeniem, do którego 
punktu porządku obrad odnosi sięó.  

3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą 
kart do głosowania, których wzór ustala komisja 
skrutacyjna,  opatrzonych  pieczęcią  podłużną 
Rady. 

4. W głosowaniu tajnym i imiennym za głosy waż-
ne uznaje się te, które oddano w sposób ustalo-
ny każdorazowo przez komisję skrutacyjną 
i podany do wiadomocci radnych przed głoso-
waniem. 

5. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie 
tajne z wykorzystaniem urny i przy zachowaniu 
warunków tajnocci głosowania. 

6. Wyniki tajnego głosowania ogłasza komisja skru-
tacyjna na podstawie sporządzonego protokołu, 
który wraz z kartami do głosowania załącza się 
do protokołu sesji. 

§ 26 

1. przewodniczący obrad przed poddaniem wnio-
sku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebra-
nym proponowaną trecs wniosku w taki sposób, 
aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie 
budził wątpliwocci co do intencji wnioskodawcy. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 177 –  12633  – poz. 2003 

2. Jeżeli oprócz wniosku (wnioskówó o podjęcie 
uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony 
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskówó, 
Rada głosuje w pierwszej kolejnocci nad wnio-
skiem o odrzucenie przedmiotowego wniosku 
(wnioskówó o podjęcie uchwały. 
Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych 
paragrafów lub ustępów projektu uchwały na-
stępuje wg ich kolejnocci (zgłoszeniaó, z tym że 
w pierwszej kolejnocci należy poddas pod gło-
sowanie te poprawki, których przyjęcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.  

3. Wnioski zgłaszane do projektów uchwał głoso-
wane są w następującej kolejnocci 
1ó Wnioski wójta. 
2ó Wnioski Komisji Rady. 
3ó Wnioski radnych. 
przy uwzględnieniu zasady, że w pierwszej ko-
lejnocci przewodniczący obrad poddaje pod gło-
sowanie wniosek najdalej idący, który może wy-
kluczys potrzebę głosowania nad innymi wnio-
skami. 
W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej 
inne poprawki do projektu uchwał, poprawek 
tych nie poddaje się pod głosowanie. 

4. Decyzję w zakresie rozstrzygnięcia, który ze 
zgłoszonych wniosków jest najdalej idącym, po-
dejmuje prowadzący obrady. prowadzący obrady 
może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzis 
głosowanie łącznie nad grupą poprawek do pro-
jektu uchwały. 
W ostatniej kolejnocci zarządza się głosowanie 
za przyjęciem uchwały w całocci ze zmianami 
wynikającymi z poprawek wniesionych do pro-
jektu uchwały. 

5. W przypadku głosowania w sprawie wyborów 
osób przewodniczący obrad przed zamknięciem 
listy kandydatów zapytuje każdego z nich, 
czy zgadza się kandydowas, i dopiero po otrzy-
maniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod gło-
sowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza 
wybory. 

6. przepis ust. 5 nie ma zastosowania, gdy nie-
obecny kandydat złożył uprzednio (w sprawie 
kandydowaniaó zgodę na picmie. 

7. prowadzący obrady może odroczys głosowanie 
nad uchwałą w całocci na czas potrzebny do 
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek 
nie zachodzi sprzecznocs pomiędzy poszczegól-
nymi postanowieniami uchwały.  

8. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej 
z wielu możliwocci, przechodzi wniosek lub kan-
dydatura, na którą oddano liczbę głosów więk-
szą od liczby głosów oddanych na pozostałe.  

§ 27 

1. Z każdej sesji Rady sporządza się odrębny pro-
tokół. 

2. protokół z sesji Rady powinien zawieras: 
1ó Numer, datę, miejsce oraz czas trwania sesji. 
2ó Stwierdzenie prawomocnocci obrad oraz wy-

boru sekretarza. 
3ó Stwierdzenie przyjęcia protokołu z sesji po-

przedniej. 

4ó przyjęty porządek obrad sesji. 
5ó Stwierdzenie podjęcia uchwał Rady, teksty 

uchwalonych uchwał, wyniki poszczegól-
nych głosowań oraz wykaz osób biorących 
udział w dyskusji. 

6ó Stanowiska klubów wyrażone na picmie. 
7ó podpisy: przewodniczącego i protokolanta 

obrad. 
  3. Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje 

do protokołu sesji wystąpienie radnego zgło-
szone na picmie, a niewygłoszone w czasie ob-
rad, informując o tym Radę. 

  4. protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzym-
skimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, 
w którym sesja się odbyła. Obowiązuje nume-
racja ciągła od początku do końca każdej ka-
dencji Rady. 

  5. Na następnej sesji radni mogą zgłaszas uwagi 
i poprawki do protokołu, o ich uwzględnieniu 
rozstrzyga przewodniczący. 

  6. Jeżeli zgłoszone uwagi i poprawki nie zostaną 
uwzględnione, wnioskodawca może wniecs 
sprzeciw do Rady. 

  7. protokół z obrad sesji wymaga zatwierdzenia 
przez Radę na kolejnej sesji. 

  8. protokoły z obrad przechowuje się w biurze 
Rady. 

  9. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu 
do protokołów, robienia z nich notatek i odpi-
sów. 

10. przebieg sesji może bys nagrywany na ogólno-
dostępne crodki audio, które przechowuje biuro 
Rady do momentu zatwierdzenia protokołu 
z sesji. 

§ 28 

1. Na pierwszej sesji pod przewodnictwem prze-
wodniczącego seniora, bezwzględną większo-
ccią głosów w obecnocci co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, 
Rada oprócz przewodniczącego Rady dokonuje 
wyboru wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w  
3-osobowym składzie wyłoniona w głosowaniu 
jawnym, ze zgłoszonych radnych. 

§ 29 

1. Każdy radny może wnioskowas o rozpatrzenie 
na sesji spraw, które uważa za społecznie pilne 
i uzasadnione, zwłaszcza wynikające z postula-
tów mieszkańców. 

2. Radny ma prawo zgłaszas na sesjach oraz mię-
dzy sesjami interpelacje i zapytania w sprawach 
związanych z realizacją zadań Gminy. 

3. Interpelacje zgłasza się na picmie w sprawach 
o zasadniczym znaczeniu. powinna ona zawie-
ras: przedstawienie faktycznego stanu będącego 
jej przedmiotem oraz wynikające pytania skie-
rowane do adresata. 

4. Adresatem interpelacji jest w szczególnocci 
wójt. 

5. Odpowiedzi na interpelacje udziela adresat na 
picmie w ciągu 21 dni od daty jej zgłoszenia. 
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  6. Odpowied5 przekazuje się radnemu zgłaszają-
cemu i przewodniczącemu Rady, który 
w punkcie „interpelacje i zapytaniao informuje 
Radę o zgłoszonych między sesjami interpela-
cjach i otrzymanych odpowiedziach. 

  7. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy 
uznaje odpowied5 za wystarczającą, i wniecs 
o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany 
jest do wyjacnienia swojej odpowiedzi.  
W przypadku stwierdzenia przez składającego 
interpelację, że nie zadowala go odpowied5 pi-
semna i dodatkowe wyjacnienie ustne na sesji, 
Rada na wniosek interpelującego może zażądas 
dodatkowych wyjacnień na picmie. 

  8. Odpowied5 na interpelację może bys udzielona 
bezpocrednio na sesji. 

  9. Na wniosek radnego, Rada może włączys 
sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego inter-
pelację do porządku obrad sesji. 

10. Zapytania składa się w sprawach, w których 
pytającemu chodzi o uzyskanie informacji 
i wyjacnień o faktach. Adresatem zapytań jest 
organ Gminy lub osoba zajmująca się sprawą. 

11. W razie braku możliwocci udzielenia odpowie-
dzi na zapytania w trakcie sesji odpowiedzi 
udziela się zgłaszającemu na picmie w ciągu 
21 dni. 

§ 30 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniają-
cego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pra-
cy, Rada powołuje komisję dora5ną dla szczegó-
łowego zbadania wszystkich okolicznocci spra-
wy. 

2. Komisja swoje ustalenia w przedmiotowej spra-
wie przedkłada przewodniczącemu Rady, który 
wnosi sprawę pod obrady Rady. 

3. przed podjęciem decyzji Rada umożliwia usto-
sunkowanie się zainteresowanemu radnemu do 
sprawy. 

VI. Wóje G ipy Gro adża 

§ 31 

Wójt jako organ wykonawczy Gminy wykonuje: 
1ó Uchwały Rady Gminy. 
2ó przypisane wójtowi w ustawach zadania i kom-

petencje.  
3ó Zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na 

mocy przepisów obowiązującego prawa – należy 
do niego. 

4ó Inne zadania okreclone ustawami i niniejszym 
Statutem. 

VII. Przewodpieząey Rady G ipy Gro adża 

§ 32 

1. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większoccią głosów w obecnocci, 
co najmniej połowy ustawowego składu Rady ze 
zgłoszonych kandydatów przez radnych. 

2. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia 
i zgody kandydata. 

3. Kandydaci muszą bys obecni podczas wyborów. 

4. przed przystąpieniem do głosowania kandydaci 
mogą zabras głos dla poparcia swojej kandyda-
tury. 

§ 33 

1. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczące-
go i wiceprzewodniczącego Rady odbywa się 
przy użyciu kart do głosowania, na których wpi-
sane są wszystkie prawidłowo zgłoszone kandy-
datury w porządku alfabetycznym. 

2. Liczba kart do głosowania musi bys równa licz-
bie radnych biorących udział w głosowaniu. 

3. Wyboru dokonuje się poprzez umieszczenie zna-
ku „xo przy nazwisku wybranego kandydata 
(wybranych kandydatówó. 

4. przy wyborze przewodniczącego Rady: 
1ó za głosy ważne uważa się te karty, na któ-

rych umieszczono znak „xo przy jednym na-
zwisku lub nie umieszczono tego znaku przy 
żadnym nazwisku (głos wstrzymujący sięó, 

2ó w razie zgłoszenia tylko jednego kandydata 
głosowanie przeprowadza się na karcie, na 
której obok nazwiska tego kandydata 
umieszczone zostaną odpowiedzi: „jestem 
zao, „jestem przeciwny/ao, „wstrzymuję sięo, 

3ó za głosy ważne uznaje się te karty, na któ-
rych oznaczona będzie znakiem „xo tylko jed-
na odpowied5.  

5. przy wyborze wiceprzewodniczącego Rady za 
głosy ważne uznaje się te karty, na których 
umieszczono znak „xo przy nazwisku nie więcej 
niż jednego kandydata. 

6. W przypadku uzyskania równej, największej 
liczby głosów przez co najmniej dwóch kandyda-
tów przeprowadza się ponowne głosowanie po-
między kandydatami, którzy tę liczbę głosów 
otrzymali. 

7. Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie roz-
strzygnięcia, wybory przeprowadza się od po-
czątku. 

8. W wyborach ponownych, o których mowa 
w ust. 7, mogą bras udział tylko osoby kandydu-
jące w pierwszej turze. 

§ 34 

1. W czasie trwania kadencji zmiana przewodni-
czącego lub wiceprzewodniczącego Rady może 
nastąpis przez odwołanie, na wniosek co naj-
mniej 4 radnych, albo przez przyjęcie rezygnacji 
zainteresowanego. 

2. Odwołanie następuje w trybie włacciwym dla ich 
wyboru. 

3. Wacat na stanowisku przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego Rady skutkuje przepro-
wadzeniem wyborów uzupełniających na najbliż-
szej sesji Rady. 

4. przy uzupełniających wyborach na wakujące 
stanowisko wiceprzewodniczącego Rady stosuje 
się zasady okreclone w punktach 1–4 § 32. 

§ 35 

Do zadań przewodniczącego Rady należy: 
1ó Zwoływanie sesji Rady i prowadzenie obrad. 
2ó przygotowywanie porządku sesji i zasad proce-

dowania. 
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  3ó Koordynowanie działań Komisji Rady, 
a w szczególnocci: 
aó udzielanie komisjom pomocy w wykonywa-

niu ich zadań, 
bó zapewnienie powiązania planów Komisji 

z programami i planami pracy Rady, 
có nadzór nad realizacją wniosków komisji oraz 

wykorzystaniem ich opinii, 
dó wnioskowanie do Rady o udzielenie komi-

sjom wytycznych lub dokonanie oceny pra-
cy komisji, 

eó przewodniczący Rady może zasięgas opinii 
klubów radnych i przewodniczących Komisji 
stałych Rady w sprawach istotnych dla pra-
cy Rady. 

  4ó Udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu 
mandatu. 

  5ó Zapewnienie ochrony praw radnego. 
  6ó Koordynowanie działań w zakresie kontaktów 

zagranicznych Rady i radnych. 
  7ó Rozdzielanie zadań pomiędzy radnych, gdy 

przepisy nie wymagają uchwały Rady w tym 
względzie. 

  8ó podpisywanie korespondencji Rady. 
  9ó Nadzór merytoryczny nad pracą pracownika ds. 

obsługi Rady. 
10ó Koordynowanie pracy Rady. 
11ó przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców 

Gminy i kierowanie ich do załatwienia, w razie 
potrzeby przekazanie ich do zaopiniowania 
przez włacciwe Komisje Rady. 

12ó Współpraca z wójtem. 
13ó Występowanie do wójta z wnioskami 

o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy 
crodków finansowych niezbędnych do realizacji 
zadań Rady i jej Komisji. 

14ó prowadzenie ewidencji klubów radnych. 
15ó Decydowanie w sprawach udziału radnych 

w gremiach zewnętrznych, szkoleniach i innych 
formach aktywnocci. 

16ó Czuwanie nad włacciwym wydatkowaniem 
crodków finansowych przewidzianych 
w uchwale budżetowej na pokrycie kosztów 
funkcjonowania Rady i występowanie w tej 
sprawie ze stosownymi wnioskami. 

VIII. Ko isje Rady 

§ 36 

1. Do realizacji swoich zadań Rada powołuje stałe 
i dora5ne Komisje Rady. 

2. Działalnocs Komisji ma charakter inicjujący, opi-
niodawczy i kontrolny. 

3. Rada powołuje następujące Komisje stałe: 
1ó Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnic-

twa, Ochrony Środowiska i Finansów.  
2ó Kultury, Ocwiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych 

oraz porządku publicznego i Ochrony prze-
ciwpożarowej. 

3ó Rewizyjną. 
4. Rada dokonuje wyboru przewodniczących, za-

stępców przewodniczących i członków Komisji 
w terminie  do  3  miesięcy  od  daty  pierwszej 
sesji. 

5. Wyboru przewodniczących Komisji dokonuje się 
spocród nieograniczonej liczby kandydatów.  

6. Radny może bys przewodniczącym tylko jednej 
Komisji stałej Rady. 

7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
Rady może z własnej inicjatywy zwołas posie-
dzenie danej Komisji z obowiązkiem złożenia 
z niego sprawozdania Radzie na najbliższej sesji. 

8. Komisje wyrażają swoje stanowisko w formie 
przyjętych opinii i wniosków i przedkładają je 
Radzie. 

§ 37 

1. Rada w trakcie kadencji może dokonywas zmian 
na stanowiskach przewodniczących Komisji 
i w składach Komisji.  

2. Rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodni-
czących i członków Komisji następuje w formie 
pisemnego ocwiadczenia. 

§ 38 

1. Komisje pracują na podstawie rocznych planów 
pracy opracowanych przez członków komisji 
w zakresie należącym do przedmiotu działania 
danej komisji i zatwierdzonych przez Radę oraz 
składają Radzie sprawozdania roczne ze swojej 
działalnocci. 

2. Rada może zalecis komisjom dokonanie stosow-
nych zmian w planach pracy. 

3. Komisje, dla realizacji zadań należących do wła-
cciwocci kilku Komisji, podejmują wspólne dzia-
łania, odbywając wspólne posiedzenia i wypra-
cowują wspólne stanowiska, wnioski i opinie. 

4. Komisje Rady mogą podejmowas współpracę 
z organizacjami społecznymi, zawodowymi i sa-
morządami mieszkańców. 

§ 39 

1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez 
podkomisje i zespoły oraz swych członków. 

2. Komisje zgodnie z planami pracy odbywają po-
siedzenia, na których rozpatrują sprawy należą-
ce do ich włacciwocci, oraz wyrażają swoje sta-
nowisko w formie opinii i wniosków.  

3. posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy 
uczestniczy w nim co najmniej połowa składu 
komisji. 

4. posiedzeniom Komisji przewodniczy przewodni-
czący Komisji, a w razie jego nieobecnocci za-
stępca przewodniczącego. 

5. W zakresie działalnocci merytorycznej wszyst-
kim członkom komisji przysługują te same 
uprawnienia. 

§ 40 

1. przewodniczący Komisji organizuje jej pracę, 
zwołuje jej posiedzenia i ustala ich porządek oraz 
listę osób zaproszonych do udziału w posiedze-
niu Komisji. 

2. Komisja może zasięgas opinii i korzystas z po-
mocy ekspertów spoza Komisji. 

3. W przypadku gdy udział ekspertów pociąga za 
sobą wydatki crodków finansowych, konieczna 
jest decyzja przewodniczącego Rady. 
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§ 41 

1. postanowienia Statutu o Komisjach stałych Ra-
dy stosuje się odpowiednio do Komisji dora5-
nych. 

2. Zakres działania Komisji dora5nych okreclają 
uchwały Rady o ich powołaniu. 

§ 42 

1. Komisje dokonują oceny, wypracowują i przed-
kładają Radzie założenia polityki Gminy w obsza-
rach swojego działania (tematyki swoich zainte-
resowańó. 

2. Do zadań poszczególnych komisji stałych należy 
w szczególnocci: 
1ó Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Finansów:  
aó kreowanie działań promocyjnych Gminy, 
bó ocena kierunków polityki budżetowej 

Gminy, 
có opiniowanie programów i rozwiązań go-

spodarczych od strony finansowej, 
dó analiza kształtowania i ocena dochodów 

Gminy, 
eó opiniowanie budżetu Gminy i jego realiza-

cji, 
fó ocena sprawozdań z działalnocci finanso-

wej Gminy, 
gó ocena przedsięwzięs w zakresie utrzyma-

nia i eksploatacji budynków, ulic, dróg 
i placów, 

hó analiza miejscowego rynku pracy i rozwoju 
przedsiębiorczocci, 

ió wskazywanie kierunków rozwoju wsi 
i okreclanie polityki przestrzennej, 

jó kreowanie polityki ochrony crodowiska 
w Gminie, 

kó opiniowanie podziału crodków z gminnego 
funduszu ochrony crodowiska, 

ló ocena gospodarki gruntami. 
2ó Komisja Kultury, Ocwiaty, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych oraz porządku publicznego 
i Ochrony przeciwpożarowej: 
aó ocena stanu bezpieczeństwa i rozwiązań 

w tym zakresie, 
bó inicjowanie programów zmierzających do 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
i poprawy stanu otoczenia, 

có opiniowanie rozwiązań w zakresie zaopa-
trzenia Gminy w wodę, gaz, ciepło i ener-
gię elektryczną, odprowadzania ccieków, 
usuwania nieczystocci, odpadów komu-
nalnych, higieny komunalnej, łącznocci 
i komunikacji lokalnej, 

dó opiniowanie wniosków i występowanie do 
Rady o nadanie wyróżnień, 

eó przeciwdziałanie patologiom społecznym 
i ich skutkom, 

fó sprawy nazewnictwa ulic i placów oraz 
pomników i tablic okolicznocciowych, 

gó udział w opracowywaniu przepisów po-
rządkowych zapewniających ład, spokój 
i bezpieczeństwo, 

hó opiniowanie planów i programów ochrony 
Gminy przed żywiołami i kataklizmami, 

ió koordynacja działalnocci stowarzyszeń 
i organizacji społecznych na rzecz bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, 

jó opiniowanie podejmowanych zamierzeń 
administracyjno-porządkowych, ochronno-
-prewencyjnych i profilaktycznych, 

kó współdziałanie z policją, państwową Stra-
żą pożarną, Ochotniczą Strażą pożarną 
i sądem w diagnozowaniu zagrożeń, 

ló udział w kształtowaniu polityki ocwiatowej 
w Gminie, 

mó współtworzenie kierunków polityki zdro-
wotnej, 

nó ocena stanu zdrowia populacji mieszkań-
ców Gminy, 

oó ocena realizacji planów i potrzeb zabez-
pieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowot-
nej, 

pó podejmowanie inicjatyw w zakresie profi-
laktyki i promocji zdrowia, 

qó inicjowanie programów działania i współ-
pracy z powiatowym Centrum promocji 
i pomocy Rodzinie, 

ró inicjowanie działań na rzecz pomocy spo-
łecznej, 

só inicjowanie współpracy sąsiedzkiej zmie-
rzających do zwiększenia poziomu zabez-
pieczenia socjalnego osób potrzebujących 
i wykorzystania czasu wolnego w szcze-
gólnocci dzieci, 

tó współpraca i promowanie organizacji po-
zarządowych w zakresie prowadzonych 
przez nie działań o charakterze socjalnym, 
przeciwdziałaniu problemom osób niepeł-
nosprawnych, pomocy w rozwiązywaniu 
problemów rodzin, 

uó ocena realizacji działań podejmowanych 
przez podmioty spoza sektora finansów 
publicznych, którym przydzielono i przeka-
zano dotacje z budżetu Gminy na realiza-
cję zadań w zakresie kultury i sportu, 

vó ocena funkcjonowania szkół i przedszkoli, 
analiza i ocena bazy ocwiatowej, 

wó inicjowanie przedsięwzięs zmierzających 
do rozszerzenia oferty zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży szcze-
gólnie w formach, które pozwalałyby na 
zaangażowanie całych rodzin, 

xó kształtowanie polityki społecznej wobec 
dzieci i młodzieży, 

yó inspirowanie kierunków rozwoju i ocena 
działalnocci w zakresie kultury i sportu, 

zó inicjowanie działań na rzecz ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej. 

3. Do zadań Komisji stałych należy także: 
1ó Udział w tworzeniu programów i planów dzia-

łania Rady. 
2ó Opiniowanie projektów uchwał Rady w za-

kresie tematyki pracy Komisji. 
3ó Współdziałanie z jednostkami i organizacjami 

zajmującymi się sprawami należącymi do za-
kresu działania Komisji. 

4ó Badanie i opiniowanie wniosków w sprawach 
należących do włacciwocci Rady w zakresie 
działania Komisji. 
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5ó Analiza realizacji uchwał Rady w zakresie 
przedmiotu działania Komisji. 

6ó przeprowadzanie kontroli w zakresie swojego 
działania, zgodnie z regulaminem Komisji Re-
wizyjnej – za zgodą Rady. 

§ 43 

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, 
zawierający co najmniej: 
1ó Numer i datę, 
2ó Stwierdzenie prawomocnocci posiedzenia, 
3ó Zatwierdzony porządek obrad, 
4ó Wyszczególnienie osób referujących temat 

posiedzenia i uczestniczących w dyskusji, 
5ó Trecs wniosków i opinii oraz wynik głosowa-

nia nad nimi, 
6ó Czas trwania posiedzenia, 
7ó podpis przewodniczącego Komisji lub prowa-

dzącego obrady. 
2. protokoły z posiedzeń Komisji numeruje się ko-

lejno cyframi arabskimi oraz dwiema ostatnimi 
cyframi roku, w którym posiedzenie się odbyło. 
Obowiązuje numeracja ciągła od początku do 
końca kadencji Rady. 

3. Dokumentację pracy Komisji prowadzi i prze-
chowuje Biuro Rady.  

§ 44 

1. Komisje przyjmują wnioski i opinie zwykłą więk-
szoccią głosów w głosowaniu jawnym. Na ży-
czenie zainteresowanych członków komisji 
wnioski i opinie muszą zawieras ich zdanie od-
rębne. 

2. pracownik ds. obsługi Rady prowadzi rejestr 
wniosków Komisji. 

§ 45 

1. W sprawach należących do włacciwocci wspól-
nych Komisji, współdziałają one ze sobą. 
W szczególnocci odbywają wspólne posiedzenia 
i kontrole, przyjmują wspólne opinie i wnioski. 

2. postanowienia ust. 1 dotyczą także współdzia-
łania z Komisjami innych Rad Gmin za zgodą Ra-
dy, w szczególnocci w zakresie realizowanych 
zadań wspólnych.  

§ 46 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpo-
wiednio przepisy Statutu dotyczące obradowania 
na sesjach. 

IX. Kl by radpyer 

§ 47 

1. Radni mają prawo zrzeszas się w klubach rad-
nych, w celu wyrażania wspólnego stanowiska, 
przedstawienia programów, artykułowania swo-
ich poglądów oraz współpracy z wyborcami. 

2. Klub tworzy, co najmniej 4 radnych, którzy swo-
je wstąpienie lub wystąpienie z klubu potwier-
dzają na picmie. 

3. Na forum Rady kluby reprezentowane są przez 
przewodniczącego klubu, jego zastępcę lub 
upoważnionego radnego – członka klubu. 

4. O utworzeniu klubu, jego składzie, nazwie i oso-
bie przewodniczącego powiadamia się Radę za 
pocrednictwem przewodniczącego Rady. powia-
domienie obowiązuje również w przypadku roz-
wiązania klubu. 

5. przynależnocs i działalnocs klubowa jest osobi-
stą sprawą radnego. 

§ 48 

1. Kluby mogą uchwalas własne regulaminy okre-
clające zasady ich funkcjonowania, które nie 
mogą bys sprzeczne ze Statutem. 

2. Obowiązujące regulaminy klubów przedkładane 
są przewodniczącemu. 

§ 49 

Kluby mają prawo do: 
1ó Inicjatywy uchwałodawczej. 
2ó Wyrażania opinii klubowej na sesjach i Komi-

sjach Rady, w szczególnocci w sprawie projek-
tów podejmowanych uchwał. 

3ó Wnoszenia zapytań i składania wniosków. 

§ 50 

Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ ka-
dencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem 
klubów. 

X. Realizaeja f pżeji żoperolpej Rady 
Zasady i eryb działapia Ko isji Rewizyjpej 

§ 51 

1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 radnych. 
2. Wyboru składu Komisji Rewizyjnej dokonuje 

Rada z nieograniczonej liczby kandydatów, 
w głosowaniu jawnym zwykłą większoccią gło-
sów. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej muszą wchodzis 
reprezentanci wszystkich klubów Rady. 

4. Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
dokonuje  Rada  ze  zgłoszonych  kandydatów 
(1–3ó z wybranego składu Komisji Rewizyjnej. 

§ 52 

1. Komisja Rewizyjna realizuje zadania kontrolne 
Rady. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również 
współdziałanie z jednostkami organów kontroli 
państwowej i innych instytucji kontrolnych oraz 
inspirowanie podejmowania przez nie kontroli 
w obszarach uznanych za wskazane. 

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się 
protokół, który powinni podpisas przewodniczą-
cy Komisji i protokolant. 

4. przewodniczący Komisji może zaprosis na po-
siedzenie Komisji: 
aó radnych niebędących członkami Komisji, 
bó osoby zaproponowane przez Komisję w cha-

rakterze biegłych lub ekspertów. 

§ 53 

1. Działalnocs kontrolna Komisji Rewizyjnej prowa-
dzona jest w zakresie: 
aó legalnocci,  
bó celowocci, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnocląskiego Nr 177 –  12638  – poz. 2003 

có gospodarnocci,  
dó rzetelnocci i sprawnocci organizacyjnej,  
a ponadto w zakresie: 
1ó Wykonania uchwał Rady, 
2ó Skarg na działalnocs wójta i urzędu. 
W zakres prowadzonej kontroli wchodzi ocena 
merytorycznej i formalnej prawidłowocci wydat-
kowania crodków finansowych.  

2. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zada-
nia kontrolne, zlecone przez Radę. 

3. przepis ust. 2 nie narusza uprawnień kontrol-
nych innych Komisji powoływanych przez Radę. 

§ 54 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole: 
– kompleksowe – dotyczące całocci działalnocci 

kontrolowanego podmiotu, 
– problemowe – dotyczące wybranych zagadnień 

stanowiących fragment działalnocci kontrolowa-
nego podmiotu, wybranego zagadnienia, 

– sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia 
czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględ-
nione w toku działalnocci jednostki. 

§ 55 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na 
podstawie rocznego planu kontroli, 
a ponadto: 
1ó na polecenie Rady, 
2ó na wniosek co najmniej 4 radnych, po akcep-

tacji Rady, 
3ó na wniosek przewodniczącego Rady. 

2. Roczny plan kontroli uchwala Rada na wniosek 
Komisji Rewizyjnej. 

3. Roczny plan kontroli powinien obejmowas, co 
najmniej przedmiot, podmiot, czasokres i termin 
kontroli. 

4. Roczny plan kontroli może bys uzupełniany 
zgodnie z trybem okreclonym w ust. 2. 

§ 56 

1. Do przeprowadzenia kontroli Komisja Rewizyjna 
powołuje zespoły składające się z dwóch do 
trzech radnych. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłą-
czeniu z jej prac w sprawach, w których może 
zachodzis podejrzenie o interesownocs lub brak 
bezstronnocci. 

3. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej decy-
duje jej przewodniczący, a o wyłączeniu prze-
wodniczącego przewodniczący Rady. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie 
w zakresie działalnocci Komisji stosuje się prze-
pisy art. 24 kpa. 

5. Zespoły kontrolne mogą w przedmiocie kontroli 
zasięgas opinii specjalistów i biegłych niebędą-
cych radnymi. Osoby te nie wchodzą w skład 
zespołu kontrolnego. 

6. Imienne upoważnienia dla osób wchodzących 
w skład zespołu kontrolnego wystawia prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej (wg wzoru za-
wartego w załącznik nr 4ó. 

7. przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeprowa-
dza czynnocci kontrolne bez upoważnienia. 

8. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnione-
go podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontro-
ler niezwłocznie powiadamia o tym kierownika 
kontrolowanej jednostki i wójta, przedstawiając 
dowody uzasadniające zawiadomienie. Jeżeli 
podejrzenie dotyczy wójta kontrolujący zawia-
damia o powyższym fakcie przewodniczącego 
Rady. 

§ 57 

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli podlegają 
akceptacji Komisji Rewizyjnej, w formie podjętej 
uchwały. 

§ 58 

1. przed przystąpieniem do czynnocci kontrolnych 
kontrolujący obowiązany jest okazas bez we-
zwania kierownikowi jednostki kontrolowanej 
upoważnienie, o którym mowa w § 56 ust. 6 
Statutu. 

2. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany 
jest do zapewnienia zespołowi kontrolnemu wła-
cciwych warunków lokalowych i technicznych 
niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia 
kontroli. 

3. Kontrola powinna bys przeprowadzona zgodnie 
z obowiązującym prawem, zwłaszcza w zakresie 
zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, 
a także w sposób nieutrudniający funkcjonowa-
nia jednostki kontrolowanej. 

4. Zespół kontrolny ma prawo do: 
1ó Wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolo-

wanej, 
2ó Wglądu do dokumentów, 
3ó Wezwania pracowników jednostki kontrolo-

wanej do złożenia wyjacnień, 
4ó Sporządzania odpisów i kopii dokumentów 

jednostki kontrolowanej, 
5ó Wykonywania innych czynnocci niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

§ 59 

1. Kontrola ma za zadanie obiektywne i rzetelne 
przedstawienie stanu faktycznego, jednostki 
w kontrolowanym zakresie. 

2. Kontrola jest prowadzona z zachowaniem zasa-
dy kontradyktoryjnocci – umożliwienia kontro-
lowanemu odniesienia się do ustaleń kontroli. 

§ 60 

1. Ustalenia kontroli w sposób zwięzły i usystema-
tyzowany zamieszcza się w protokole kontroli. 

2. Komisja Rewizyjna wyniki kontroli przedstawia 
Radzie w formie uwag i wniosków pokontrol-
nych. 

§ 61 

1. protokół kontroli sporządza się w 4 egzempla-
rzach, gdzie jeden jest przekazywany przewod-
niczącemu Rady Gminy, drugi wójtowi Gminy, 
trzeci kierownikowi kontrolowanej jednostki, 
czwarty pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej. 

2. przekazanie kierownikowi jednostki kontrolowa-
nej protokołu potwierdza się na protokole sto-
sowną adnotacją z podpisem kierownika. 
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3. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo 
zgłoszenia do protokołu uwag co do jego trecci 
oraz przebiegu kontroli w terminie 7 dni od prze-
kazania mu protokołu kontroli. 

4. przewodniczący Rady przedstawia Radzie wyniki 
kontroli, wnioski Komisji Rewizyjnej oraz projekt 
zaleceń pokontrolnych, które po uchwaleniu 
przez Radę przesyła do kierownika jednostki 
kontrolowanej. 

§ 62 

Kontrola kompleksowa nie powinna trwas dłużej niż 
30 dni, a kontrole problemowe i sprawdzające nie 
dłużej niż 15 dni roboczych. 

§ 63 

1. Dla realizacji zadań specjalnych Rada może po-
wołas komisję dora5ną. 

2. Do Komisji dora5nej stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące Komisji stałych. 

3. postanowienia §§ 58–61 mają zastosowanie do 
kontroli przeprowadzanych przez inne Komisje 
Rady. 

§ 64 

1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po po-
wzięciu stosownych postanowień przez zainte-
resowane Komisje współdziałas w wykonywaniu 
funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, 
w zakresie ich włacciwocci rzeczowej. 

2. przewodniczący Komisji może zwracas się do 
przewodniczących innych Komisji Rady o odde-
legowanie w skład zespołu kontrolnego radnych 
posiadających kwalifikacje w zakresie tematyki 
objętej kontrolą. 

3. Do członków innych Komisji uczestniczących 
w kontroli przeprowadzonej przez Komisję stosu-
je się włacciwe przepisy niniejszego Statutu. 

4. przewodniczący Rady zapewnia koordynację 
współdziałania poszczególnych Komisji w celu 
włacciwego ich ukierunkowania, zapewnienia 
skutecznocci działania oraz eliminacji kontroli 
zbędnych. 

XI. Zasady doseęp  i żorzyseapia przez obywaeeli 
do doż  epeów praey ordapów G ipy związa-
pyer z wyżopapie  zadań p bliezpyer 

§ 65 

Osobom zainteresowanym udostępnia się doku-
menty okreclone w ustawach. 

§ 66 

protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych 
kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnie-
niu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa oraz Statutem. 

§ 67 

1. Dokumenty z zakresu działania wójta Gminy, 
Rady oraz Komisji, a także Urzędu Gminy, udo-

stępnia się w Biurze Rady Gminy, w czwartki 
każdego tygodnia w godz. od 11.00 do 14.00. 

2. Kserokopie uchwał stanowiących prawo miej-
scowe są wydawane zainteresowanym osobom 
na ich wniosek zgłoszony ustnie. 

3. pozostałe dokumenty udostępniane są zaintere-
sowanym osobom na ich wnioski, które w ter-
minie 7-dniowym rozpatruje wójt Gminy, który: 
1ó Wyraża zgodę na wydanie zainteresowanym 

osobom kserokopii uchwał Rady Gminy, za-
rządzeń wójta Gminy, 

2ó Odmawia udostępnienia dokumentów obję-
tych ochroną tajemnicy państwowej, służbo-
wej, handlowej, skarbowej i ochroną danych 
osobowych lub w innych przypadkach wyni-
kających z ustaw, wskazując podstawę 
prawną odmowy. 

4. ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1, są 
również dostępne w powszechnie dostępnych 
zbiorach danych. 

§ 68 

Realizacja uprawnień okreclonych w §§ 65 i 66 
może odbywas się wyłącznie w Urzędzie Gminy 
i w asyccie pracownika Urzędu Gminy. 

§ 69 

Uprawnienia okreclone w §§ 65 i 66 nie znajdują 
zastosowania: 
1ó w przypadku wyłączenia jawnocci – na podsta-

wie ustaw, 
2ó gdy informacje publiczne stanowią prawem 

chronione tajemnice, 
3ó w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakre-

su administracji publicznej, o ile ustawa nie sta-
nowi inaczej niż art. 73 kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

XII. Poseapowiepia żońeowe 

§ 70 

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

§ 71 

Z dniem wejccia w życie niniejszej uchwały tracą 
moc uchwały: 
1. Nr VIII/43/03 Rady Gminy w Gromadce z dnia 

27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Gminy Gromadka. 

2. Nr XVI/105/03 Rady Gminy Gromadka z dnia 
29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Gromadka. 

 
 
 pRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 RYSZARD KAWKA 
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Załąezpiż pr 1 do Seae e  G ipy 
Gro adża 
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Załąezpiż pr 2 do Seae e  G ipy 
Gro adża 

 
 
 

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

 
1. Gminny Ocrodek Kultury i Sportu w Gromadce. 
2. Gminna Biblioteka publiczna w Gromadce. 
3. Gminny Ocrodek pomocy Społecznej. 
4. Gminne przedszkole w Gromadce. 
5. Zespół Szkół w Gromadce. 
6. Szkoła podstawowa w Modle. 
7. Szkoła podstawowa w Osłej. 
8. Samodzielny publiczny Gminny Ocrodek Zdrowia w Gromadce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załąezpiż pr 3 do Seae e  G ipy 
Gro adża 

 
 

 

Red la ip 
padawapia eye łów roporowyer za zasł di 

i szezedólpe działapia pa rzeez G ipy Gro adża 
 
 

1. Zgodnie z § 5 Statutu w uznaniu zasług i szczególnych działań podejmowanych na rzecz 
Gminy, Rada Gminy może nadas tytuł: 
1ó „Honorowy Obywatel Gromadkio, 
2ó „Zasłużony Obywatel Gminy Gromadkao, uzupełnieniem którego jest odznaka, której 

wzór zatwierdzi Rada w odrębnym trybie. 
2. Kandydatów do otrzymania ww. tytułów honorowych na ręce przewodniczącego Rady 

mogą zgłaszas:  
1ó grupa radnych w liczbie 4 osób, 
2ó grupa mieszkańców Gminy w liczbie 50 osób, 
3ó organizacje społeczne i polityczne poprzez swoje struktury organizacyjne. 

3. Wniosek w przedmiotowej sprawie wymaga uzasadnienia. 
4. Kandydatury do akceptacji Rady przestawia przewodniczący Rady. 
5. Rada nadaje tytuł honorowy w formie podjętej uchwały.  
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Załąezpiż pr 4 do Seae e  G ipy 
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2004 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W MILICZU 
NR 142/2008 

z dnia 9 kwietnia 2008 r. 

z iepiająea   erwałę  pr 305/2005  z dpia 26 paździerpiża 2005 r.  w  sprawie 
 sealepia  rozżład   dodzip  oewareia apeeż odólpodoseęppyer działająeyer pa eerepie 

Powiae  Milieżiedo 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1952 z pó5n. zm.ó oraz art. 94 ust. 2 
ustawy z dnia 6 wrzecnia 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 
poz. 533 z pó5n. zm.ó Zarząd powiatu w Miliczu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 4 do uchwały nr 305/2005 Zarządu powiatu w Miliczu z dnia 
26 pa5dziernika 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólno-
dostępnych działających na terenie powiatu Milickiego wprowadza się następujące 
zmiany: 

1ó w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„Apeeża „MAGNOLIA” w Cieszżowie 
 l. Odrodowa 1/b        popiedziałeż – piąeeż:    8.00 – 15.00 
                      16.00 – 18.30 
                   soboea:   9.00 – 13.00 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu w Miliczu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnocląskiego. 
 
 

przewodniczący Zarządu: 
piotr Lech 

Członkowie Zarządu: 
piotr Oskwarek 
Marek Warkocz 
Leon patkowski 
Bogdan Lew 

 
 
 
 
 
 
 

2005 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W MILICZU 
NR 143/2008 

z dnia 9 kwietnia 2008 r. 

z iepiająea   erwałę  pr 73/2007  z dpia 22 sierppia 2007 r.  w  sprawie   sealepia  
rozżład     dodzip   oewareia   apeeż    odólpodoseęppyer   działająeyer   pa   eerepie 

 iejseowośei Krośpiee 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1952 z pó5n. zm.ó oraz art. 94 ust. 2 
ustawy z dnia 6 wrzecnia 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 
poz. 533 z pó5n. zm.ó Zarząd powiatu w Miliczu uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr 73/2007 Zarządu powiatu w Miliczu z dnia 22 sierpnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miejscowocci Krocnice wprowadza się następujące zmiany: 

1ó w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„Apeeża LEŚNA:       popiedziałeż – piąeeż:  dodz.  8.00 – 18.00 
            soboea:      dodz.  8.00 – 14.00” 

2ó w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„Apeeża POD ZŁOTĄ WAGĄ:  popiedziałeż – piąeeż: dodz.  8.00 – 18.00 
            soboea:      dodz.  8.00 – 13.00” 

3ó § 2 skreclono. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu w Miliczu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnocląskiego. 
 
 

przewodniczący Zarządu: 
piotr Lech 

Członkowie Zarządu: 
piotr Oskwarek 
Marek Warkocz 
Leon patkowski 
Bogdan Lew 

 
 
 
 
 
 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywas: 

1ó w punktach sprzedaży: 

– Dolnocląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnocląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

– Dolnocląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2ó w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnocląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 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 Dolnocląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Trecs wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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