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2184

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XXVIII/407/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w w spwaw sorzpzaw wwaprazwz  szrzypwpyray w sprpay  oroar zrso-
wotywz rlp ypuazraawla koszrwtpząaray z o awka zrsowotywz ospz wpsuykaw
                                a w owobu aay  szrzypwpyap

ua podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1590 z późn. zm.1)
i art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Rarta uauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. ur 97, poz. 674 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ko-
rzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i
sposób ich przyznawania.

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) szkoła – oświatowa jednostka organizacyjna

Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
2) dyrektor – dyrektor jednostki, o której mowa w

pkt 1;
3) nauczyciel – nauczyciel zatrudniony w jednost-

ce, o której mowa w pkt 1, w wymiarze co naj-

mniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć albo
nauczyciel emeryt lub rencista jednostki, o której
mowa w pkt 1;

4) pomoc zdrowotna – należy przez to rozumieć
losową zapomogę zdrowotną, w formie bez-
zwrotnego świadczenia pieniężnego;

5) Zarząd – Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

1. uauczyciel ma prawo korzystać jeden raz do
roku ze środków przeznaczonych na pomoc
zdrowotną.

2. Zarząd ustala corocznie kwoty graniczne pomo-
cy zdrowotnej, uwzględniając wysokość środ-
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ków finansowych przeznaczonych na ten cel w
budżecie Województwa na dany rok.

§ 4

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jedno-
razowego, bezzwrotnego świadczenia pienięż-
nego.

2. Świadczeniami w zakresie pomocy zdrowotnej
są:
1) refundacja kosztów zakupu leków;
2) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabili-

tacyjnego;
3) refundacja kosztów opieki nad chorym w

domu;
4) refundacja kosztów specjalistycznych badań;
5) refundacja kosztów leczenia sanatoryjnego;
6) refundacja kosztów szczepień ochronnych i

badań profilaktycznych.
3. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej

przyznawane są w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z ko-

niecznością dalszego przebywania w domu;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) leczeniem sanatoryjnym;
5) rehabilitacją związaną z chorobami zawodo-

wymi i powypadkową.
4. Wysokość przyznawanego świadczenia zdro-

wotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym

związanych biorąc pod uwagę sytuację mate-
rialną nauczyciela (konieczność stosowania
specjalistycznych leków, zapewnienia dodat-
kowej opieki nad chorym, itp.);

2) wysokości udokumentowanych poniesionych
przez nauczyciela kosztów leczenia, rehabili-
tacji i in.

§ 5

1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie
przez nauczyciela wniosku o przyznanie pomocy
zdrowotnej do dyrektora szkoły, w której jest za-
trudniony albo której jest emerytem lub rencistą.
W przypadku likwidacji szkoły składa wniosek
do dyrektora szkoły, w której jest naliczany jego
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie

zdrowia;

2) inne dokumenty świadczące o stanie zdro-
wia;

3) oświadczenie o dochodzie brutto ze wszyst-
kich źródeł z ostatnich 12 miesięcy w  przeli-
czeniu na jednego członka rodziny (ilość
członków rodziny pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domowym);

4) zaświadczenie czynnego nauczyciela z miej-
sca pracy o dochodzie brutto z ostatnich
trzech miesięcy;

5) dokumenty potwierdzające poniesione koszty
leczenia (imienne faktury, rachunki).

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadcze-
nia zdrowotnego może złożyć nauczy-ciel lub je-
go opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny oso-
biście do czynności w tym zakresie.

4. Wniosek nauczycieli złożony do 20 marca, 20
czerwca, 20 września i 20 listopada dyrektor
opiniuje i przekazuje Zarządowi do końca wy-
mienionych miesięcy, zgodnie z wnioskiem, któ-
rego wzór stanowi załącznik do uchwały.

§ 6

1. Przy ocenie złożonych podań uwzględnia się w
szczególności:
1) wysokość kosztów poniesionych przez na-

uczyciela w związku z przeprowadzonym le-
czeniem;

2) całokształt okoliczności wpływających na sy-
tuację materialną (przewlekła choroba, ko-
nieczność dalszego leczenia, stosowanie spe-
cjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki
dla chorego, zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego lub rehabilitacyjnego itp.);

3) wysokość dochodów brutto nauczyciela ze
wszystkich źródeł w przeliczeniu na jednego
członka rodziny.

2. Pomoc zdrowotną przyznaje Zarząd.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarzą-
dowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

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

PRZPWODuICZICZ SP MIRU

JERZY POKÓJ

__________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. ur 23, poz. 220, ur 62, poz. 558, ur 153,

poz. 1271 i ur 214, poz. 1806, z 2003 r. ur 162, poz. 1568, z 2004 r. ur 102, poz. 1055, ur 116, poz. 1206 i ur 167, poz.
1759, z 2006 r. ur 126, poz. 875 i ur 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. ur 173, poz. 1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. ur 170, poz. 1218, ur 220, poz. 1600, z
2007 r. ur 17, poz. 95, ur 80, poz. 542, ur 102, poz. 689, ur 158, poz. 1103, ur 176, poz. 1238, ur 191, poz. 1369 i ur
247, poz. 1821.
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2185

UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERRONIOWSKIEGO
NR XX/159/08

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w w spwaw zrapyr Stptutu Powaptu DzawsSoyaowwkawgo

ua podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. ur 142,
poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr XVI/135/08 Rady Po-
wiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżo-
niowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego ur 134, poz. 1573) wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 5 – skreśla się,
2. § 9 – skreśla się,
3. § 10 ww fspgrwyaaw „bwzwzglęryą waękwzowaaą

głowaw w obwayowaa ao ypzryawz uwtpwowwgo
wkłpru Rprr, w głowowpyau tpzyrr” – skreśla się,

4. § 1  – skreśla się,
5. § 15 – skreśla się,
6. w § 18:

– uwt. 1 zrpyaw 2 a   – skreśla się,
– uwt. 2 – skreśla się,

7. w § 19:
– uwt. 2 – skreśla się,
– uwt.   – skreśla się,

8. §  2 – skreśla się,
9. § 44 uwt. 2 – skreśla się,

10. § 50 uwt. 2, 5 a 6 – skreśla się.

§ 2

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

PRZPWODuICZICZ
RADZ POWIARU

MATEUSZ CEGIEŁKA

2186

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
NR XXII/150/08

z dnia 21 maja 2008 r.

zrawyapząap uaywpłę w w spwaw zpwpr gow orpsowpyap yawsuayorowaapra
wtpyowaąarra włpwyowć Grayr Mawzwkawz w Kprawyywz Gaszw

ua podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.
13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 3, art. 70 ust. 1, 2, 3,
art. 71 ust. 1 i 4 oraz art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. ur 261,
poz. 2603 z późn. zm.2) Rada Miejska w Ramiennej kórze uchwala, co na-
stępuje:
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego uR.II.0914-8/123/08 z dnia 8 lipca 2008 r.
do WSA we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Ramiennej kórze
nr XXII/150/08 z dnia 21 maja 2008 r.)
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§ 1

W uchwale nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Ra-
miennej kórze z dnia 26 września 2007 r. w spra-
wie zasad gospodarowania  nieruchomościami sta-
nowiącymi własność kminy Miejskiej w Ramiennej
kórze w § 16 dodaje się pkt 8 o brzmieniu:
„Burmistrz Miasta może wydać zgodę na podpisa-
nie umowy w trybie bezprzetargowym na okres do
10 lat, gdy stroną umowy są jednostki samorządu
terytorialnego,o

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Ramiennej kóry.

§ 3

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

PRZPWODuICZICA RADZ

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

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

poz. 984, ur 153, poz. 1271 i ur 214, poz. 1806, z 2003 r. ur 80, poz. 717 i ur 162, poz. 1568, z 2004 r. ur 102, poz. 1055,
ur 116, poz. 1203 i ur 167, poz. 1759, z 2005 r. ur 172, poz. 1441 i ur 175, poz.  1457, z 2006 r. ur 17, poz. 128 i ur 181,
poz. 1337, z 2007 r. ur 48, poz. 327, ur 138, poz. 974 i ur 173, poz. 1218.

2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. ur 281, poz. 2782, z 2005 r. ur 130, poz.
1087, ur 169, poz. 1420 i ur 175, poz. 1459, z 2006 r. ur 64, poz. 456, ur 104, poz. 708 i ur 220, poz. 1600 i 1601, z
2007 r. ur 69, poz. 468 i ur 173, poz. 1218, z 2008 r. ur 59, poz. 369.

2187

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
NR XXV/168/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w w spwaw uwtplwyap  lpyu wawaa  ublaazyray wzkał  orwtpwowray a garyp-
zzur  sowprzoyray  szwz Grayę Kurowp-Zrsaz rlp rzawaa soz oazrypząaray
                            ypukę or soku wzkolywgo 2008/2009

ua podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1591 z
późn. zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. ur 256, poz. 2572
z późn. zmianami) Rada Miejska Rudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjum prowadzonych przez kminę Ru-
dowa Zdrój z siedzibami i strukturami organizacyj-
nymi, jak następuje:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 –

ul.Rościuszki 58, Rudowa-Zdrój
2. Zespół Szkół Publicznych im.  ana Pawła II –

ul. Szkolna 8, Rudowa-Zdrój.

§ 2

kranice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 stanowią następujące ulice: 1 Maja, Bukowina,
B. Chrobrego,  akubowice, Rościuszki, Moniuszki,
Okrzei, Pstrążna.

§ 3

kranice obwodu Zespołu Szkół Publicznych
im.  ana Pawła II stanowią następujące ulice:
1. dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2: Aleja

 ana Pawła II, Boczna, Broniewskiego, Brzozo-
wie, Buczka, Chopina, Cicha, Cisowa, Cypryso-

wa, Dębowa, wabryczna, wredry, kagarina,
kłówna,  asna,  odłowa, Rombatantów,
Rościelna, Rrasińskiego, Leśna, Lubelska, Łąko-
wa, Matejki, Marchlewskiego, Mickiewicza, uad
Potokiem, Z. uałkowskiej, C.R.uorwida, Obroń-
ców Pokoju, Ogrodowa, Polna, Poziomkowa,
Poznańska, Sikorskiego, Słone, Słoneczna, Sło-
wackiego, Spacerowa, Szkolna, Świerkowa,
Rkacka, Rurystyczna, Warszawska, Wczasowa,
Wojska Polskiego, Zdrojowa, Zesłańców Sybiru.

2. dla Publicznego kimnazjum: obszar miasta
Rudowy-Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2008 roku.

PRZPWODuICZICZ
RADZ MIP SRIP 

BOGUSŁAW BURGER
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2188

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
NR XIX/7 /07

z dnia 28 grudnia 2008 r.

w w spwaw uaywplwyap rawzwaowwgo  lpyu zpgow orpsowpyap  szwwtszwyywgo
wrbspyray obwzpsaw w rawzwaowowaa Sokołowwko w grayaw Mawsowzaw

ua podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1591, z 2002 r.
ur 23, poz. 220, ur 62, poz. 558, ur 113, poz. 984, ur 153, poz. 1271,
ur 214, poz. 1806, z 2003 r. ur 80, poz. 717, ur 162, poz. 1568, z 2004 r.
ur 102, poz. 1055, ur 116, poz. 1203, z 2005 r. ur 172, poz. 1441,
ur 175, poz. 1457, z 2006 r. ur 17, poz. 128, ur 181, poz. 1337, z 2007 r.
ur 48, poz. 327, ur 138, poz. 974, ur 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. ur 80, poz. 717, z 2004 r. ur 6, poz. 41, ur 141, poz.
1492, z 2005 r. ur 113, poz. 954, ur 130, poz. 1087, z 2006 r. ur 45,
poz. 319, ur 225, poz. 1635, z 2007 r. ur 127, poz. 880), a także
w związku z uchwałą nr LII/268/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
27 lutego 2006 r., zmienionej uchwałą nr LIII/272/06 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie Mieroszów,
po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, Rada
Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł   I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Mawzwaowr  lpy zpgow orpsowpyap  szwwtszwy-
ywgo wrbspyray obwzpsaw w rawzwaowowaa So-
kołowwko w grayaw Mawsowzaw, zwany dalej
 lpywr, obejmuje dziewięć obszarów położo-
nych w obrębie Sokołowsko, na wschód od
miasta Mieroszów.

2. ua obszar objęty planem składa się 9 odrębnych
niegraniczących ze sobą enklaw. Szazwgałowr
 szwbawg gspyaa obwzpsu obzętwgo  lpywr  szwr-
wtpwapzą srwuyka  lpyu, stanowiące załączniki do
niniejszej uchwały nr: 1–4 i 6–9 w skali 1:1000
oraz nr 5 w skali 1:2000 i będące jej integralną
częścią.

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
1) rysunki planu, o których mowa w ust. 2 –

zpłąazyaka ys 1–9;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

do projektu planu – zpłąazyak ys 10;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – zpłąazyak ys – 11.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) burrykpay – termin ten należy rozumieć

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach
o statystyce publicznej, w tym obejmujący
także wiaty;

2) kptwgosaa twswyu – należy przez to rozumieć
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania

oznaczone na rysunku planu określonym
symbolem literowym i zdefiniowane w roz-
dziale II, a w odniesieniu do terenów ulic w
rozdziale I w § 11;

3) yawsuayorowaa – termin ten należy rozumieć
zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1994 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 r. ur 261, poz. 2603 z późn. zm.), z
zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieru-
chomość obejmuje grunty wykraczające poza
granice obszaru objętego planem, to w tym
planie za nieruchomość uznaje się tylko tę
część lub te części, które położone są w gra-
nicach obszaru objętego planem;

4) yawuaaąSlawrr obawkaaw lub yawuaaąSlawwz uwłu-
rzw lub yawuaaąSlawwz rzapłplyowaa – należy ro-
zumieć takie, które w miejscu lokalizacji - a
nie tylko poza granicami nieruchomości – nie
spowodują obniżenia standardów środowiska
określonych w przepisach szczególnych, dla
danych typów przeznaczenia obszarów i ich
zagospodarowania;

5) twswyaw, zwanym zamiennie zwryowtką twsw-
yową – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku planu miejscowego, o danej kategorii
przeznaczenia i określonych zasadach zago-
spodarowania, oznaczony odpowiednim sym-
bolem literowym lub cyfrowo-literowym, z
zastrzeżeniem, że termin „tereno został za-
stosowany także w nieco innym znaczeniu:
a) w nawiązaniu do przepisów o ochronie

środowiska dotyczących dopuszczalnych
pomiarów hałasu,

b) w wyrażeniu „rzeźba terenuo,
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c) w wyrażeniach „zagospodarowania tere-
nuo lub „użytkowania terenuo zaczerpnię-
tych z ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym,

d) w wyrażeniu „pod powierzchnią terenuo,
e) w wyrażeniu „tereny zabudowaneo,
f) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biolo-

gicznie czynnao, który należy rozumieć
zgodnie z definicją zawartą w przepisach
prawa budowlanego;

6) uwługpay yotwlpswkaay – termin ten należy ro-
zumieć zgodnie z definicją określoną w usta-
wie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tu-
rystycznych (Dz. U. z 2004 r. ur 223, poz.
2268 z późn. zm.);

7) uwługpay tusrwtrazyray – termin ten należy
rozumieć zgodnie z definicją określoną w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usłu-
gach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. ur 223,
poz. 2268 z późn. zm.);

8) wrwokowaa – należy przez to rozumieć pio-
nową odległość od poziomu gruntu do naj-
wyższego punktu obiektu; w przypadku
obiektów usytuowanych na innych obiektach
jest to pionowa odległość od najwyższego
punktu stycznego dwóch obiektów do naj-
wyższego punktu górnego obiektu; w przy-
padku budynków wysokość liczona jest
zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

9) zpburowaw – należy przez to rozumieć budy-
nek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten ter-
min, zastosowany w wyrażeniach frazeolo-
gicznych, które zostały zdefiniowane w
ustawach lub wydanych na ich podstawie
rozporządzeniach, zachowuje znaczenie na-
dane mu przez te definicje.

§ 2

1. ua rysunku planu występują następujące ozna-
czenia umożliwiające lokalizację obowiązujących
ustaleń planu:
1) gspyaap obwzpsu obzętwgo  lpywr; szczegóło-

wy przebieg tej granicy określają linie rozgra-
niczające, o których dalej mowa w pkt 2,
przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi
linii oznaczającej granicę obszaru objętego
planem; granica ta wraz z linią, o której mo-
wa w pkt 2, określa obszar, na którym obo-
wiązują ustalenia niniejszej uchwały;

2) layaw sozgspyaazpząaw twswyr o saSyrr  szw-
zypazwyau a zpwprpay zpgow orpsowpyap;
szczegółowe ustalenia dla tych terenów za-
warto w § 11 oraz w rozdz. II;

3) gspyaap wtswfr „A” oaysoyr koywwswptoswkawz;
4) gspyaap wtswfr „B” oaysoyr koywwswptoswkawz;
5) gspyaap wtswfr „K” oaysoyr koywwswptoswkawz;
6) obowaązuząap layap zpburowr;
7) yaw szwkspazplyp layap zpburowr;
8) kptwgosaw twswyaw o trr wprrr  szwzypazw-

yau a w owobpay zpgow orpsowpyap oznaczo-
ne symbolami literowymi;

9) yurwsr twswyaw służące lokalizacji ustaleń
niniejszej uchwały na rysunku planu.

2. Za szczegółowy przebieg granic i innych linii ozna-
czonych na rysunku planu należy przyjmować:

1) granice działek geodezyjnych na odcinkach,
na których te granice i linie pokrywają się (i
są równocześnie równoległe do linii oznaczo-
nych na rysunku planu miejscowego);

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w in-
nych przypadkach niż wymienione w pkt 1.

3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodat-
kowymi graficznymi oznaczeniami (takimi jak
trójkąty wypełnione kolorem czarnym, bądź trój-
kąty bez wypełnień), przebieg granicy określa
wymieniona linia; zasadę określoną w ust. 2
stosuje się odpowiednio.

4. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy
rysunku planu miejscowego mają charakter in-
formacyjny i nie są ustaleniami niniejszej
uchwały.

§ 3

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego wymienione w ust. 2–4.

2. Zabudowa na obszarach objętych planem po-
winna być kształtowana zgodnie z zasadami ła-
du przestrzennego z uwzględnieniem regional-
nych tradycji.

3. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać
dysharmonii wizualnej w krajobrazie.

4. Zakazuje się umieszczania na ogrodzeniach oraz
wolno stojących reklam o powierzchni przekra-
czającej 1 m2, a reklamy umieszczone na obiek-
tach budowlanych, przekraczające tę po-
wierzchnię, mogą informować wyłącznie o dzia-
łalności prowadzonej na nieruchomości, na któ-
rej znajduje się dany obiekt budowlany.

§ 4

1. ua obszarze objętym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące zasad ochrony środowiska i
przyrody wymienione w ust. 2-14.

2. ua obszarach, na których rzeźba terenu i prze-
bieg cieków wodnych wskazują na możliwość
występowania zagrożenia lokalnymi podtopie-
niami lub wylewami powodziowymi należy je
uwzględnić przy lokalizacji budynków i zago-
spodarowaniu terenu; dotyczy to w szczegól-
ności terenu oznaczonego symbolem „1UPo.

3. uależy zapewnić dostęp do rowów dla służb
odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopusz-
cza się zmianę przebiegu rowów, a także ich
przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że
nie spowoduje to niepożądanych zmian w sto-
sunkach gruntowo - wodnych .

4. Pwentualne uszkodzenia urządzeń melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub innych robót ziemnych muszą
być usunięte przed ich zakończeniem.

5. Przy zagospodarowaniu terenów należy
uwzględnić możliwość występowania chronio-
nych gatunków roślin i zwierząt, w tym zidenty-
fikowanych w inwentaryzacji przyrodniczej z
2005 roku oraz w raporcie o oddziaływaniu na
obszary sieci uatura 2000 dla planowanej bu-
dowy drogi Unisław Śląski – Sokołowsko, które
wskazały na występowanie stanowisk tych ga-
tunków na terenach oznaczonych symbolami:
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„1Muo, „4Muo, „1MLo, „1Ro–3Ro oraz „1RDLo
i „1RDDo.

6. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nie-
utwardzone, z wyjątkiem naturalnych lub
sztucznych wychodni skalnych, cieków wod-
nych oraz gruntów objętych pracami budowla-
nymi, powinny być pokryte roślinnością o wy-
sokiej zdolności ochrony gleb przed erozją.

7. W zagospodarowaniu należy wprowadzić nie-
zbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu.

8. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o
których mowa w przepisach o ochronie śro-
dowiska:
1) tereny kategorii oznaczonych symbolami

„Muo i „MLo zalicza się do terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej usłu-
gami rzemieślniczymi;

2) tereny kategorii oznaczonych symbolami
„URo i „UPo zalicza się do terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego;

3) tereny kategorii oznaczonych symbolami
„MPo zalicza się do terenów zabudowy za-
grodowej.

9. Uciążliwość dla środowiska istniejących i pla-
nowanych obiektów różnych funkcji nie może
powodować obniżenia standardów środowiska,
wymaganych przepisami odrębnymi, dla sąsia-
dujących terenów, w szczególności mieszka-
niowych, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 9, nie do-
tyczy obiektów, dla których – na mocy przepi-
sów o ochronie środowiska – można wyznaczyć
„obszary ograniczonego użytkowaniao.

11. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasię-
giem uciążliwości określonych w przepisach o
ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod
warunkiem zastosowania w nich rozwiązań
odpowiednio ograniczających te uciążliwości;
dotyczy to w szczególności uciążliwości wy-
woływanych ruchem na ulicach i drogach pu-
blicznych oraz wewnętrznych.

12. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko sporządzany jest obowiązkowo z in-
nych względów niż możliwość oddziaływania na
obszar uARURA 2000, z zastrzeżeniem ust. 14.

13. uie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwa-
rzających zagrożenie wystąpienia poważnych
awarii, o których mowa w przepisach – Prawo
ochrony środowiska.

14. Dopuszcza się lokalizację nowych nadawczych
stacji radiowych i radiotelekomunikacyjnych, w
tym dla telefonii komórkowej, tylko na terenie
kategorii oznaczonej symbolem „Ro z zastrze-
żeniem, że nie mogą one szkodliwie oddziały-
wać na pobliskie tereny narciarskie, turystycz-
ne i mieszkaniowe.

§ 5

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-

snej i krajobrazu kulturowego wymienione w
ust. 2-5.

2. W strefach konserwatorskich znajdują się nastę-
pujące tereny lub ich części:
1) w strefie „Ao ochrony konserwatorskiej znaj-

dują się tereny oznaczone symbolami: „1URo
i „2UPo;

2) w strefie „Bo ochrony konserwatorskiej znaj-
duje się teren oznaczony symbolem „1MLo;

3) w strefie „Ro ochrony konserwatorskiej znaj-
dują się tereny oznaczone symbolami:
a) „1Mu – 4Muo, „1MPo, „2URo, „1UPo,

„1Ro, „1RDDo i „1RDLo – w całości,
b) „1R,URo – w części.

3. W strefie „Ao ochrony konserwatorskiej:
1) na terenie oznaczonym symbolem „2UPo

ustala się:
a) maksymalną wysokość budynku 3 kondy-

gnacje,
b) symetryczny dwuspadowy dach, o na-

chyleniu równym 45o (z tolerancją ±2o),
pokryty ceramiczną dachówką,

c) elewację nietynkowaną, dzieloną ozdob-
nymi pilastrami, zwieńczonymi gzymsem
kostkowym,

d) otwory okienne zamknięte półkoliście,
e) ozdobienie fasady półkolistym portalem

uskokowym;
2) na terenie oznaczonym symbolem „1URo

ustala się:
a) maksymalną wysokość budynku 3 kondy-

gnacje,
b) dach w głównych połaciach dwuspadowy,

symetrycznie zbiegający się w kalenicy, o
nachyleniu równym 45o (z tolerancją
±2o); dopuszcza się pokrycie do 20% rzu-
tu budynku w inny sposób (np. mansar-
dy); pokrycie dachów ceramiczną da-
chówką lub łupkiem,

c) elewację w postaci imitacji tzw. „muru
pruskiegoo,

d) ogrodzenie metalowe – kute.
4. W zasięgu strefy „Bo ochrony konserwatorskiej na

terenie oznaczonym symbolem „1MLo ustala się:
1) maksymalną wysokość budynku 3 kondygna-

cje;
2) dach w głównych połaciach dwuspadowy,

symetrycznie zbiegający się w kalenicy, o
nachyleniu równym 45o (z tolerancją ±2o);
dopuszcza się pokrycie do 20% rzutu budyn-
ku w inny sposób (np. mansardy); pokrycie
dachów ceramiczną dachówką lub łupkiem;

3) boniowanie elewacji lub imitację tzw. „muru
pruskiegoo.

5. W zasięgu strefy „Ro ochrony konserwatorskiej:
1) na terenie oznaczonym symbolem „1UPo

ustala się obowiązek nawiązania do budynku
usytuowanego na działce nr 73/9, poprzez
zastosowanie:
a) dachu mansardowego z lukarnami, pokry-

tego łupkiem,
b) elewacji flankowanej płytkimi ryzalitami,

akcentowanymi boniowanymi lizenami;
2) poza wymaganiami, o których mowa pkt 1,

ustala się:
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a) maksymalną wysokość budynku – 4 kon-
dygnacje,

b) ogrodzenie metalowe – kute;
3) na terenach, na których dopuszcza się zabu-

dowę, niewymienionych w pkt 1, ustala się:
a) maksymalne wysokości budynków:

– 3 kondygnacje – na terenie oznaczo-
nym symbolem „2URo,

– 2 kondygnacje – na terenach oznaczo-
nych symbolami: „1Muo-„4Muo,
„1MPo i „1Ro,

– 1 kondygnację – na terenie oznaczo-
nym symbolem „1R,URo;

b) dachy dwuspadowe, o symetrycznym na-
chyleniu głównych połaci, z dopuszczal-
nymi naczółkami lub mansardowe.

§ 6

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych wymie-
nione w ust. 2-4 i w innych regulacjach niniej-
szej uchwały, w tym w § 11.

2. Ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych należy wy-
konywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowa-
nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów
lub siatek metalowych lub z drewna, z zastrze-
żeniem § 5 ust. 3 pkt. 2 lit. d oraz ust. 5 pkt 2
lit. b.

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodze-
nia wzdłuż ulic publicznych, o którym mowa w
ust. 2, musi być ażurowa z prześwitami zajmu-
jącymi co najmniej 80% powierzchni, z zastrze-
żeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy ogrodze-
nie to stanowi jednocześnie mur oporowy pod-
trzymujący skarpę.

4. ua terenach dróg publicznych dopuszcza się
lokalizację obiektów małej architektury, nośni-
ków reklamowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i
4, oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych pod warunkiem, że nie będą koli-
dowały z funkcją komunikacyjną i sieciami infra-
struktury technicznej oraz za zgodą i na warun-
kach określonych przez zarządcę drogi oraz przy
uwzględnieniu innych ustaleń planu miejscowe-
go i regulacji określonych w obowiązujących
przepisach.

§ 7

1. ua obszarze objętym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu wymienione w ust. 2-12.

2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii
oznaczonych symbolami: „Muo, „MPo, „MLo,
„UPo, „URo i „Ro jest możliwa wyłącznie we-
wnątrz obszarów określonych liniami zabudo-
wy wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt 6 i 7, z za-
strzeżeniem ust. 4.

3. ua obowiązującej linii zabudowy należy usytu-
ować zewnętrzną krawędź zewnętrznej ściany
budynku, której długość nie może mierzyć
mniej niż 6 m; powierzchnia otworów okien-
nych w tej ścianie nie może stanowić mniej niż
10% jej powierzchni.

4. Poza obowiązującą linią zabudowy dopuszcza
się wykroczenie:
1) na odległość do 2 m:

a) elementami budynku, które w całości są
zlokalizowane pod powierzchnią terenu
oraz tarasami, schodami i podjazdami
usytuowanymi na gruncie,

b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i
balkonami opierającymi się na częściach
budynku znajdujących się wewnątrz ob-
szaru oznaczonego liniami zabudowy;

2) na odległość do 0,8 m ryzalitami, pilastrami,
kolumnami, opaskami wokółokiennymi i
wokółdrzwiowymi oraz innymi zdobieniami
elewacji, których łączna powierzchnia rzutu
na ścianę zewnętrzną nie może przekraczać
20% powierzchni tej ściany.

5. Regulacje określone w ust. 2-4 nie odnoszą się
do tymczasowych obiektów budowlanych, lo-
kalizowanych dla obsługi prac budowlanych
lub organizacji imprez masowych.

6. ua terenach oznaczonych symbolami „Muo,
„MLo, „URo i „UPo dopuszcza się realizacje
wolno stojących garaży i budynków gospodar-
czych:
1) o wysokości od 5–7 m;
2) o nachyleniu dachu i pokryciu dachu oraz

elewacji ustalonych dla danego terenu;
3) łączna powierzchnia zabudowy tych budyn-

ków nie może przekraczać 25% łącznej
powierzchni zabudowy na obszarze nieru-
chomości.

7. Maksymalna wysokość nowych budynków nie
może przekraczać:
1) na terenie oznaczonym symbolem „1UPo –

16 m;
2) na terenach oznaczonych symbolami:

„1MLo, „1URo, „2URo i „2UPo, - 14 m;
3) na terenach oznaczonych symbolami:

„1Muo – „4Muo i „1MPo – 12 m;
4) na terenach oznaczonych symbolami: „1Ro

– 7 m;
5) na terenach oznaczonych symbolami:

„1URRo i „1R,URo – 6 m.
8. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń

ustawianych na budynkach nie może przekra-
czać 5 m.

9. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budyn-
ków w odległości 5 m od górnej krawędzi ko-
ryt cieków i zbiorników wód powierzchnio-
wych.

10. ua obszarze objętym planem dopuszcza się reali-
zację urządzeń budowlanych – w rozumieniu de-
finicji zawartej w przepisach prawa budowlanego
– właściwych dla określonego rodzaju przezna-
czenia, zgodnych z regulacjami niniejszej
uchwały oraz obowiązującymi przepisami.

11. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwar-
dzonymi lub zabudowane powinny mieć
sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczo-
we.

12. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych
nie powinno być wyprowadzane na po-
wierzchnię gruntu niezabezpieczoną na-
wierzchnią utwardzoną.
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§ 8

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia – określone w innych zapisach niniejszej
uchwały - dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających
ochronie wymienionych w ust. 2–4, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów.

2. ua obszarze objętym planem zostały zidentyfi-
kowane stanowiska chronionych gatunków
zwierząt i roślin, o których mowa w § 4 ust. 5.

3. ua obszarze objętym planem występują ograni-
czenia związane z występowaniem projektowa-
nego obszaru uatura 2000 PLH 020038 kóry
Ramienne.

4. ua obszarze objętym planem obowiązują ograni-
czenia wynikające z położenia w granicach Par-
ku Rrajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich,
określone we właściwych dokumentach.

§ 9

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości wymienione w
ust. 2–5.

2. Linie rozgraniczające, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 2, stanowią równocześnie granice
działek przewidzianych do wydzielenia, z za-
strzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dzia-
łek dla obiektów komunikacji i infrastruktury
technicznej.

4. ua obszarze objętym planem dopuszcza się wy-
dzielanie także innych (niż określone w ust. 2 i
3) nowych granic nieruchomości przy uwzględ-
nieniu następujących zasad:
1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej

nieruchomości w zakresie infrastruktury
technicznej i dostępu do ulicy publicznej, w
tym za pośrednictwem ulicy wewnętrznej;

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu,
o których mowa w punkcie 1, poprzez rsoga
wwwyętszyw – niewyznaczone na rysunku
planu – stanowiące współwłasność wszyst-
kich właścicieli nieruchomości, dla których
korzystanie z nich jest konieczne; w przypad-
ku dróg obsługujących więcej niż jedną nieru-
chomość na terenach zabudowanych lub
przewidzianych w niniejszym planie pod za-
budowę, szerokość ich pasów drogowych nie
powinna być mniejsza niż 10 m;

3) zostaną uwzględnione ograniczenia dotyczą-
ce nowo wydzielonych nieruchomości, okre-
ślone w rozdziale II;

4) możliwe będzie zagospodarowanie terenu
zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały
oraz innymi obowiązującymi przepisami.

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów w
granicach terenów oznaczonych tym samym
symbolem literowym oraz w obrębie ulic pu-
blicznych.

§ 10

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu określone w ust. 2 i 3.

2. Obowiązuje zakaz sytuowania budynków na
terenie kategorii oznaczonej symbolami: „RDLo i
„RDDo.

3. ua obszarze objętym planem zakazuje się w
szczególności lokalizacji:
1) stacji paliw płynnych, obiektów usług po-

grzebowych oraz obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000
m2;

2) nowych wolno stojących garaży i ich zespo-
łów; ograniczenie nie dotyczy garaży pod-
ziemnych;

3) nowych obiektów produkcji rolnej na innych
terenach niż kategorii oznaczonej symbolem
„MPo;

4) kempingów i pól biwakowych.

§ 11

1. ua obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej wymienione w ust. 2-7.

2. Rereny kategorii oznaczonych na rysunku planu
symbolami: KDL i KDD przeznacza się na pasy
ulic publicznych (istniejących i planowanych do
modernizacji lub realizacji) – lokalnych (RDL) i
dojazdowych (RDD), dla których określa się na-
stępujące ustalenia:
1) ustala się minimalne szerokości pasów dro-

gowych ulic oznaczonych symbolami:
a) „RDLo – 12 m; teren oznaczony numerem

porządkowym 1,
b) „RDDo – 10 m; teren oznaczony numerem

porządkowym 1 i 2;
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-

nicznej w sposób niekolidujący z funkcją ko-
munikacyjną ulic;

3) jezdnie ulic powinny mieć utwardzoną trwałą
nawierzchnię i sprawny system odprowadza-
nia wód opadowych;

4) zjazdy z ulic powinny być organizowane w
sposób niekolidujący z innymi ustaleniami ni-
niejszej uchwały, w szczególności poprzez
minimalizację kolizji ze ścieżkami spacero-
wymi i ciągami rowerowymi oraz z maksy-
malnym zachowaniem istniejących zadrze-
wień;

5) zjazdy z ulic, o których mowa w pkt 4, mogą
być zorganizowane za zgodą i na warunkach
określonych przez właściwych zarządców;

6) ulica oznaczona symbolem „1RDLo stanowi
fragment drogi gminnej nr 116 279 D;

7) pozostałe zasady zagospodarowania na tere-
nach ulic powinny być zgodne z innymi re-
gulacjami niniejszej uchwały oraz z odrębnymi
przepisami.

3. ua terenach kategorii oznaczonych symbolami:
„Muo, „MPo, „MLo, „URo, i „Ro należy zlokali-
zować niezbędną liczbę miejsc postojowych dla
pojazdów samochodowych, z następującymi za-
strzeżeniami:
1) liczba miejsc postojowych nie może być

mniejsza niż:
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a) 1 miejsce postojowe na jeden lokal miesz-
kalny,

b) 1 miejsce postojowe na 2 miejsca nocle-
gowe w obiektach usług hotelarskich i in-
nych wykorzystywanych na tę funkcję,

c) 1 miejsce postojowe na 4 stanowiska pra-
cy na jednej zmianie;

2) wynikające z ustaleń pkt 1 liczby miejsc po-
stojowych należy sumować;

3) wynikającą z ustaleń pkt 1 i 2 liczbę miejsc
postojowych na terenie oznaczonym symbo-
lem „2URo należy powiększyć o 3 miejsca
postojowe dla autobusów;

4) przy określaniu liczby miejsc postojowych
według zasad określonych w pkt 1-3 liczba
motocykli i innych jednośladowych pojazdów
samochodowych nie może przekraczać 15%
ogólnej liczby miejsc postojowych.

4. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej obowiązują następują-
ce ustalenia:
1) nowe liniowe elementy infrastruktury tech-

nicznej mogą być realizowane:
a) w pasach ulic publicznych i wewnętrznych

oraz publicznych przejść pieszych, pod
warunkiem, że nie będą kolidowały z ich
funkcjami komunikacyjnymi i w zgodzie z
obowiązującymi przepisami oraz innymi
ustaleniami niniejszego planu,

b) na terenach i w warunkach określonych w
Rozdziale II;

2) dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej przeznacza się teren katego-
rii o symbolu „Ro, przy uwzględnieniu warun-
ków określonych w Rozdziale II;

3) jeżeli umożliwiają to warunki, obiekty i urzą-
dzenia towarzyszące sieciom infrastruktury
technicznej można również lokalizować na te-
renach:
a) „Muo, „MPo, „MLo, „URo, „URRo, „UPo,

„Ro, „RPo, „RZ,ZPo i „R,URo,
b) wymienionych w pkt 1 lit. a;

4) nowe liniowe elementy infrastruktury tech-
nicznej należy realizować jako podziemne;
dopuszcza się w tym zakresie odstępstwa
dla:
a) realizacji przyłączy do budynków od ist-

niejących sieci napowietrznych,
b) realizacji sieci elektroenergetycznych

średniego napięcia poza obszarem objętym
strefami „Ao i „Bo ochrony konserwator-
skiej;

5) urządzenia infrastruktury technicznej towa-
rzyszące elementom liniowym mogą być lo-
kalizowane zarówno jako podziemne i jako
nadziemne, w tym w zależności od uwarun-
kowań technicznych – jako wolno stojące lub
wbudowane w inne obiekty;

6) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
- w miarę możliwości – unikać kolizji z ist-
niejącymi elementami infrastruktury technicz-
nej. W przypadku nieuniknionej kolizji projek-
towanego zagospodarowania z tymi elemen-
tami należy je przenieść lub odpowiednio
zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarun-

kowań wynikających z przepisów szczegól-
nych oraz na warunkach i w uzgodnieniu z
operatorem sieci. Sposób zagospodarowania
terenu powinien umożliwić odpowiednim
służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej.

5. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad
urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z
użytkownikami tych urządzeń.

6. Do czasu likwidacji lub przebudowy przebiegają-
cej przez tereny oznaczone symbolami: „1Muo,
„2Muo, „3Muo „1Ro i „1RDDo linii energetycz-
nej średniego napięcia obowiązują ograniczenia
w zagospodarowaniu terenów, wynikające z
obowiązujących przepisów.

7. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie
infrastruktury technicznej określa się następują-
co:
1) zaopatrzenie w wodę powinno się odbywać

poprzez podłączenie do komunalnej sieci wo-
dociągowej; należy zapewnić możliwość po-
boru wody do celów przeciwpożarowych z
sieci istniejącej lub nowej odpowiednio prze-
budowanej, w sposób zgodny z rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wo-
dę oraz dróg pożarowych (Dz. U. ur 121,
poz. 1139);

2) ścieki bytowe powinny być kierowane do
sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się, do
czasu realizacji w pobliżu odpowiedniego sys-
temu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków
w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny
wywóz do miejsc zrzutów w systemie kanali-
zacji sanitarnej; na terenach wyposażonych
w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w
których mogą powstawać ścieki bytowe,
powinny być niezwłocznie podłączone do tej
kanalizacji;

3) jeżeli na obszarze objętym planem będą wy-
twarzane ścieki inne niż bytowe, należy je
odprowadzać do sieci, o których mowa w pkt
2, po odpowiednim oczyszczeniu i na warun-
kach uzgodnionych z operatorami sieci;

4) wszelkie ulice, place, miejsca postojowe, do-
jazdy o utwardzonej nawierzchni winny być
wyposażone w systemy odprowadzania wód
opadowych; w przypadku zastosowania na-
wierzchni częściowo utwardzonych ("ażuro-
wych") należy odpowiednio zabezpieczyć
środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją
zanieczyszczeń;

5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4,
przed zrzutem do cieków powierzchniowych i
gruntu, winny być w razie potrzeby odpo-
wiednio podczyszczane; może to być reali-
zowane na obszarze objętym planem lub poza
jego granicami;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno
się odbywać siecią średniego i/lub niskiego
napięcia, odpowiednio do potrzeb;

7) zaopatrzenie w gaz może być realizowane w
oparciu o indywidualne lub grupowe zbiorniki
gazu, a po ewentualnej realizacji sieci gazo-
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wej także poprzez tą sieć; przyłączanie od-
biorców do sieci gazowej powinno odbywać
się na zasadach określonych w przepisach
prawa energetycznego;

8) zaopatrzenie w energię cieplną może być re-
alizowane:
a) w oparciu o urządzenia oparte na elek-

tryczności, gazie, oleju o zawartości siarki
do 0,3% lub innych proekologicznych me-
diach (o uciążliwości dla środowiska
mniejszej niż powodowanej przez ogrze-
wanie gazem sieciowym),

b) w oparciu o urządzenia o wysokiej spraw-
ności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, oparte na paliwach stałych niezali-
czonych do proekologicznych mediów, o
których mowa w lit. b;

9) telefonizacja powinna się odbywać poprzez
podłączenie do dostępnych systemów;

10) gromadzenie i odprowadzanie odpadów stałych
powinno się odbywać zgodnie z obowiązują-
cymi regulacjami prawnymi – powszechnymi i
miejscowymi; w szczególności wszystkie nie-
ruchomości, na obszarze których mogą być
wytwarzane odpady, winny być wyposażone
w urządzenia służące do gromadzenia odpa-
dów; urządzenia te należy utrzymywać w od-
powiednim stanie sanitarnym; w przypadku
czasowego składowania odpadów w granicach
nieruchomości należy miejsce tego składowa-
nia zabezpieczyć przed infiltracją odcieków do
gruntu; należy też zapewnić urządzenia umoż-
liwiające selektywne gromadzenie odpadów.

§ 12

1. ua obszarze objętym planem obowiązuje nastę-
pujące ustalenia dotyczące sposobów i terminów
tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i
użytkowania terenów - tymczasowym sposobem
zagospodarowania terenu „1RDDo jest droga
wewnętrzna. Rymczasowy sposób zagospodaro-
wania nie może trwać dłużej niż 1 rok od momen-
tu wyposażenia tej ulicy w niezbędną infrastruk-
turę wodociągową i kanalizacyjną.

§ 13

1. ua obszarze objętym planem obowiązuje 30% staw-
ka procentowa stanowiąca podstawę do określania
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W odniesieniu do gruntów będących własnością
gminy, na których nie ustalono wieczystego
użytkowania, bądź zbywalnych na jej rzecz, jed-
norazowa opłata w przypadku zbycia nierucho-
mości nie będzie pobierana.

R o z d z i a ł   II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE
PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIR ULICE
                       I PRZEJŚCIA PIESZE

§ 14

1. Rereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem MN przeznacza się dla budynków

mieszkalnych jednorodzinnych; na tę kategorię
składają się tereny oznaczone numerami porząd-
kowymi 1–4.

2. ua terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się - z zastrzeżeniem ust. 3:
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych

i obiekty małej architektury;
2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
3) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

4) lokalizowanie terenowych miejsc postojo-
wych dla pojazdów samochodowych i rowe-
rów oraz budowę garaży wbudowanych w
budynki, o których mowa w ust. 1, oraz
wolno stojących w sposób, o którym mowa
w § 7 ust. 6;

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5,
nie powinno zająć więcej niż 25% powierzchni
terenu, a w odniesieniu do użytkowania wymie-
nionego w pkt 4 i 5 – także 25% powierzchni
użytkowej w budynkach.

4. Budynki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać
wymagania definicji budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, określonej w prawie budowlanym, z
zastrzeżeniem, że lokal użytkowy, o którym mowa
w tej definicji, może być wykorzystywany jedynie
dla prowadzenia nieuciążliwej działalności.

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 30% powierzchni nierucho-
mości.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
powinna zajmować mniej niż 30% powierzchni
nieruchomości.

7. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek, na
innych zasadach niż określone w § 9 ust. 2 i 3,
jeżeli spełniane są łącznie następujące warunki, z
zastrzeżeniem ust. 8:
1) nowe działki mają powierzchnię nie mniejszą

niż 1200 m2;
2) minimalna szerokość frontu nowej działki - z

określoną na rysunku planu ulicą publiczną
lub wewnętrzną - wynosi 25 m;

3) kąt położenia granic nowych działek w sto-
sunku do pasa określonej na rysunku planu
ulicy publicznej lub wewnętrznej mieści się w
granicach 70o-110o; jeżeli działka sąsiaduje z
dwoma ulicami wystarczy spełnienie tego
warunku w stosunku do jednej z ulic.

8. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek nie-
spełniających warunków określonych w ust. 7
jedynie dla powiększenia innych działek spełnia-
jących wymogi ust. 7 i § 9.

9. ua działce spełniającej warunki określone w ust.
7 dopuszcza się wzniesienie po jednym budyn-
ku, o którym mowa w ust. 4.

§ 15

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem MP i numerem porządkowym 1 prze-
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znacza się dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego oraz dla budynków gospodarczych,
właściwych dla zabudowy zagrodowej.

2. Zabudowa gospodarcza, o której mowa w ust.
1, nie powinna przekroczyć 400 m2 powierzchni
zabudowy.

3. ua terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3:
1) usługi nieuciążliwe w istniejących budynkach;
2) obiekty dla nieuciążliwej i nierolniczej działal-

ności wytwórczej o powierzchni użytkowej
nieprzekraczającej 50 m2 w istniejących bu-
dynkach;

3) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i
obiekty małej architektury;

4) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
5) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

6) lokalizowanie terenowych miejsc postojo-
wych dla pojazdów samochodowych, rowe-
rów i maszyn rolniczych oraz budowę garaży
wbudowanych w budynki, o których mowa
w ust. 1;

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i
5–7, nie powinno zająć więcej niż 50% po-
wierzchni terenu i powierzchni użytkowej w bu-
dynkach.

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 30% powierzchni nierucho-
mości.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni
nieruchomości.

7. uie dopuszcza się wydzielanie nowych działek
budowlanych.

§ 16

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem ML i numerem porządkowym
1przeznacza się dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i usług turystycznych.

2. ua terenie, o których mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3:
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych

i obiekty małej architektury,
2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
3) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

4) lokalizowanie terenowych miejsc postojo-
wych dla pojazdów samochodowych i rowe-
rów oraz budowę garaży wbudowanych w
budynki, o których mowa w ust. 1 oraz wol-
no stojących w sposób, o którym mowa w §
7 ust. 6;

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń

towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5,
nie powinno zająć więcej niż 15% powierzchni
terenu i powierzchni użytkowej w budynkach.

4. Budynki mieszkalne jednorodzinne, o których
mowa w ust. 1, winny spełniać wymagania de-
finicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
określonej w prawie budowlanym, z zastrzeże-
niem, że lokal użytkowy, o którym mowa w tej
definicji, może być wykorzystywany jedynie dla
prowadzenia nieuciążliwej działalności w zakre-
sie usług turystycznych.

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 10% powierzchni nierucho-
mości.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
powinna zajmować mniej niż 50% powierzchni
nieruchomości.

7. Minimalna powierzchnia działek dla lokalizacji:
1) budynku mieszkalnego wynosi 1500 m2;
2) obiektu usług turystycznych wynosi 2500

m2.

§ 17

1. Rereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem UT przeznacza się dla obiektów usług
turystycznych, w tym hotelarskich; na tę kate-
gorię składają się tereny oznaczone numerami
porządkowymi 1 i 2.

2. ua terenie oznaczonym numerem porządkowym
1 usługi, o których mowa w ust. 1, powinny
zająć nie mniej niż 50% powierzchni użytkowej
w budynkach, natomiast na terenie oznaczonym
numerem porządkowym 2 – nie mniej niż 80%.

3. ua terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się – z zastrzeżeniem ust. 4:
1) zabudowę mieszkaniową;
2) obiekty i urządzenia sportowe oraz rekreacyj-

ne;
3) inne nieuciążliwe usługi, w tym handlu, zwią-

zane z obsługą ruchu turystycznego i rekre-
acyjnego;

4) zieleń i obiekty małej architektury;
5) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

6) lokalizowanie terenowych miejsc postojo-
wych dla pojazdów samochodowych i rowe-
rów oraz budowę garaży wbudowanych w
budynki, o których mowa w ust. 1 oraz wol-
no stojących w sposób, o którym mowa w
§ 7 ust. 6;

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 i
5-7, nie powinno zająć łącznie więcej niż 20%
powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w
budynkach.

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie może
przekroczyć:
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1) 25 % powierzchni nieruchomości na terenie
oznaczonym numerem porządkowym 1;

2) 50 % powierzchni nieruchomości na terenie
oznaczonym numerem porządkowym 2.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
może wynosić mniej niż 30%.

7. uie dopuszcza się wydzielanie nowych działek
budowlanych.

§ 18

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem UTT i numerem porządkowym 1
przeznacza się dla górnej stacji wyciągu narciar-
skiego wraz z budynkiem dla jej obsługi i innych
terenowych usług turystycznych, z wyłączeniem
usług hotelarskich.

2. ua terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
się – z zastrzeżeniem ust. 3:
1) zieleń i obiekty małej architektury;
2) przeprowadzanie dróg wewnętrznych według

zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz
ciągów pieszych i rowerowych;

3) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowe-
rów;

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4,
nie powinno zająć łącznie więcej niż 5% po-
wierzchni terenu.

4. Pwentualne ogrodzenia nie mogą kolidować z
uprawianiem sportów narciarskich.

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wraz
z wychodniami skalnymi nie może wynosić
mniej niż 90% powierzchni nieruchomości.

§ 19

1. Rereny kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem UE przeznacza się dla usług nieuciąż-
liwych, z zastrzeżeniem ust. 2; na tę kategorię
składają się tereny oznaczone numerami porząd-
kowymi 1 i 2.

2. Reren oznaczony symbolem „2UPo przeznacza
się dla obsługi obiektu kultu religijnego, usytu-
owanego na działce o numerze 93/2.

3. ua terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się – z zastrzeżeniem ust. 3:
1) zieleń i obiekty małej architektury;
2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
3) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

4) lokalizowanie terenowych miejsc postojo-
wych dla pojazdów samochodowych i rowe-
rów oraz budowę wbudowanych garaży w
budynki, o których mowa w ust. 1 oraz wol-
no stojących w sposób, o którym mowa w §
7 ust. 6;

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3–5,
nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni
terenu i powierzchni użytkowej w budynkach.

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 30% powierzchni nierucho-
mości.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie
powinna zajmować mniej niż 40% powierzchni
nieruchomości.

7. ua terenie oznaczonym numerem porządkowym
1 dopuszcza się – na innych zasadach niż okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 – wydzielenie nowych
działek o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2.

§ 20

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem T i numerem porządkowym
1przeznacza się dla sieci, urządzeń i obiektów
telekomunikacji.

2. ua terenie, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim
przeznaczeniem oraz z zastrzeżeniem ust. 3, do-
puszcza się:
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urządzenia

i obiekty infrastruktury technicznej;
2) zieleń i obiekty małej architektury;
3) przeprowadzanie dróg wewnętrznych według

zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz
ciągów pieszych i rowerowych;

4) lokalizowanie terenowych miejsc postojo-
wych dla pojazdów samochodowych i rowe-
rów.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i
4, nie powinno zająć łącznie więcej niż 20%
powierzchni terenu.

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie
może zajmować mniej niż 10% powierzchni nie-
ruchomości.

§ 21

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem KP i numerem porządkowym 1 prze-
znacza się dla lokalizacji miejsc postojowych dla
pojazdów samochodowych.

2. ua terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się z zastrzeżeniem ust. 3 i ustaleń szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów:
1) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury;
2) poszerzenie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

3) lokalizownie miejsc postojowych dla rowe-
rów;

4) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i
4, nie powinno zająć więcej niż 30% po-
wierzchni terenu i powierzchni użytkowej w za-
budowie.

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie
może zajmować mniej niż 10% powierzchni nie-
ruchomości.
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§ 22

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem RZ, ZP i numerem porządkowym
1przeznacza się dla łąk z towarzyszącą zielenią
parkową.

2. ua terenie, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem niekolidowania z określonym w nim
przeznaczeniem oraz z zastrzeżeniem ust. 3, do-
puszcza się:
1) ciągi piesze i rowerowe;
2) zieleń i obiekty małej architektury;
3) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

§ 23

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem R, UT i numerem porządkowym 1
przeznacza się dla łąk i pastwisk oraz dla tere-
nowych obiektów związanych z narciarstwem.

2. ua terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
się - z zastrzeżeniem ust. 3:
1) zieleń i obiekty małej architektury;
2) poszerzanie ulic publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnętrznych według zasad
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów
pieszych i rowerowych;

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń
towarzyszących tym sieciom, w sposób
określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i
3, nie powinno zająć łącznie więcej niż 5% po-
wierzchni terenu.

4. ua terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
się lokalizację nie więcej niż trzech budynków,
które spełniają łącznie następujące warunki:
1) służą obsłudze wyciągów narciarskich usytu-

owanych na tych terenach;
2) powierzchnia zabudowy każdego z tych bu-

dynków nie może przekraczać 30 m2.
5. Pwentualne ogrodzenia nie mogą kolidować z

uprawianiem sportów narciarskich.

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wraz
z wychodniami skalnymi nie może wynosić
mniej niż 90% powierzchni nieruchomości.

7. Dopuszcza się – na innych zasadach niż okre-
ślone w § 9 ust. 2 i 3 – wydzielenie nowych
działek o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2.

§ 24

1. Reren kategorii oznaczonej na rysunku planu
symbolem R przeznacza się dla użytków zielo-
nych; na tę kategorię składają się tereny ozna-
czone numerami porządkowymi 1–3.

2. ua terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzeżeniem ust. 3 i 4, dopuszcza się przepro-
wadzanie liniowych elementów infrastruktury
technicznej w sposób określony w § 11.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie
może zająć łącznie więcej niż 5% powierzchni
terenu.

4. Zwarty obszar przeznaczony dla sieci, o których
mowa w ust. 2, nie może przekraczać 1 ha na
użytkach rolnych klasy IV i na gruntach wytwo-
rzonych z gleb pochodzenia organicznego.

5. uakazuje się zachować istniejące zadrzewienia
oraz naskarpowe zakrzewienia.

6. ua terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje
się wznoszenia budynków.

R o z d z i a ł   III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Mieroszowa.

§ 26

Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZPWODuICZICA
RADZ MIP SRIP 

JUSTYNA ROGULSKA
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Zpłąazyak ys 1 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14098  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 2 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14099  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys   ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14100  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 4 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14101  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 5 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14102  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 6 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14103  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 7 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14104  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 8 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego ur 195 –  14105  – Poz. 2188

Zpłąazyak ys 9 ro uaywpłr Rprr Mawz-
wkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07 z ryap
28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)
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Zpłąazyak ys 10 ro uaywpłr Rprr
Mawzwkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07
z ryap 28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)

ROZSTRZYGNIZCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. ur 80, poz. 717 z późn. zm.) Rprp Mawzwkp Mawsowzowp, biorąc pod uwagę stanowisko
Burmistrza Mieroszowa zawarte w zarządzeniu nr 84/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. oraz w przedsta-
wionej przez Burmistrza Mieroszowa liście nieuwzględnionych uwag

sozwtszrgp, ao ypwtę uzw:

1. uie uwzględnia się uwagi dotyczącej projektu rawzwaowwgo  lpyu zpgow orpsowpyap  szwwtszwyywgo
wrbspyray obwzpsaw w rawzwaowowaa Sokołowwko w grayaw Mawsowzaw złożonej przez Annę Rrocha-
Sobkowicz i Rafała Sobkowicz.

2. uie uwzględnia się w części uwagi dotyczącej projektu rawzwaowwgo  lpyu zpgow orpsowpyap  szw-
wtszwyywgo wrbspyray obwzpsaw w rawzwaowowaa Sokołowwko w grayaw Mawsowzaw złożonej przez
Szymona Skrzyniarza.

Zpłąazyak ys 11 ro uaywpłr Rprr
Mawzwkawz Mawsowzowp ys XIX/7 /07
z ryap 28 gsuryap 2007 s. ( oz. 2188)

ROZSTRZYGNIZCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALERĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ua podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
ur 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. ur 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. ur 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska
Mieroszowa rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. ur 142, poz.1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy
Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem

budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o
ochronie środowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowa-
ne będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1
będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

winansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. ur 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
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§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub
na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą fi-
nansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. ur 72, poz. 747 z późn. zm.) ze środków budżetu
gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. ur 89, poz. 625 z późn.
zm.).

§ 5

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Puropejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczych.

2189

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
NR XX/117/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w w spwaw zrapyr ro uaywpłr ys XXXI/198/05 Rprr Mawzwkawz w Pawzwku
z ryap 29 azwswap 2005 s. w w spwaw uwtplwyap zpwpr w szwrpSr burrykaw
           a lokpla rawwzkplyray z grayywgo zpwobu yawsuayorowaa

ua podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. ur 142, poz. 1591 ze zm.), art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 73 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r.
ur 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXI/198/05 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia
zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z
gminnego zasobu nieruchomości w sowprzp waę
ypwtę uząaw zrapyr:
a) w § 7 pkt a ) otrzymuje nowe brzmienie: „90%

boyafakptp – w burrykpay zwryosorzayyrayo
b) w § 7 pkt b) otrzymuje nowe brzmienie: „97%

boyafakptp – w burrykpay wawlorawwzkpyao-
wrayo.

c) w § 9 pkt 1) ppkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„wrwokowć  szwr łptr uwtplp waę yp kwotę
600,00 zło.

§ 2

Bonifikata, o której mowa w § 1  kt p) i  kt b),
obowiązuje w stosunku do wniosków złożonych do
dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i kminy w Pieńsku.

§ 4

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZPWODuICZICZ
RADZ MIP SRIP 

STANISŁAW SŁOBODZIAN
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2190

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
NR XV/174/08

z dnia 16 czerwca 2008 r.

w w spwaw uzypyap zp  oryak  szrsorr „Alwa rębowwz w Nowrr Dwoszw”

ua podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1591; z 2002 r.
ur 23, poz. 220, ur 62, poz. 558, ur 113, poz. 984, ur 214, poz. 1806;
z 2003 r. ur 80, poz. 717 i ur 162, poz. 1568; z 2004 r. ur 102, poz.
1055 i ur 116, poz. 1203; z 2005 r. ur 172, poz. 1441, ur 175, poz.
1457; z 2006 r. ur 17, poz. 128, ur 181, poz. 1337; z 2007 r. ur 48, poz.
327, ur 138, poz. 974, ur 173, poz. 1218) oraz  art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( Dz. U. z 2004 r.
ur 92, poz. 880; z 2005 r. ur 113, poz. 954 i ur 130, poz. 1087; z 2007 r.
ur 75, poz. 493, ur 176, poz. 1238 i ur 181, poz. 1286) Rada Miejska
w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dla zachowania szczególnych wartości przyrod-
niczych i krajobrazowych uznaje się za pomnik
przyrody podwójną aleję dębów położoną w
uowym Dworze, obręb  ędrzychów, gmina Po-
lkowice, powiat polkowicki , której opis stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Podwójna aleja dębów zlokalizowana jest się na
częściach  działek oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 618/249 i nr 118/33 obręb  ędrzy-
chów. Szczegółową lokalizację określają mapo-
we załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. uadaję się nazwę „Aleja dębowa w uowym
Dworzeo podwójnej alei dębów położonej w
uowym Dworze opisanej w ust. 1 i 2.

§ 2

W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody
wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania ob-

szaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z odbudową, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli

zmiany te nie służą ochronie przyrody;
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3

Wykonanie uchwały i nadzór nad wymienionym
pomnikiem przyrody powierza się Burmistrzowi
Polkowic.

§ 4

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

PRZPWODuICZICZ RADZ

STEFAN CIŻMAR
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Zpłąazyak ys 2 ro uaywpłr Rprr Mawzwkawz
w Polkowaapay ys XVI/174/08 z ryap
16 azwswap 2008 s. ( oz. 2190)
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Zpłąazyak ys   ro uaywpłr Rprr Mawzwkawz
w Polkowaapay ys XVI/174/08 z ryap
16 azwswap 2008 s. ( oz. 2190)
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2191

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XVI/166/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w w spwaw uwtplwyap o łpt zp wwaprazwyap orrzapław  szwrwzkolyray
 sowprzoyray  szwz Grayę Lubpz

ua podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku ur 142, poz.
1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku
ur 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada kminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi świadczone przez oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych prowadzonych przez kminę
Lubań w zakresie podstawy programowej określonej
w rozporządzeniu Ministra Pdukacji uarodowej i
Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. ur 51, poz.458 z późn. zm.) są reali-
zowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dzienne.

§ 2

1. Odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych
obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i
dydaktyczne dla dzieci przebywających w od-
dziale przedszkolnym ponad podstawę progra-
mową.

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale
przedszkolnym, poza podstawę programową, w
wysokości 1,20 zł za godzinę.

3. Ustala się opłatę za wyżywienie dziecka w od-
dziale przedszkolnym w wysokości:
a) śniadanie 1,50 zł,
b) II śniadanie 1,00 zł,
c) obiad 4,50 zł.

4. Szczegółowe zasady pobierania opłat określone
zostaną w umowie cywilno-prawnej zawartej
pomiędzy Dyrektorem oddziału przedszkolnego a
rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 3

Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku
uczęszczania do oddziału przedszkolnego rodzeń-
stwa, ulega obniżeniu o 25 % za drugie i 40% za
każde następne dziecko.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi kminy
Lubań.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2008 roku.

PRZPWODuICZICZ
RADZ kMIuZ

JACEK JAWORSKI
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2192

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA
NR XI/51/07

z dnia 5 października 2007 r.

w w spwaw zrapyr rawzwaowwgo  lpyu zpgow orpsowpyap  szwwtszwyywgo
twswyu  ołoSoywgo w obsębaw S plaaw w grayaw Olwwyaap

ua podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1591, ze zm.) i art.
20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. ur 80, poz. 717 ze zm.) oraz
uchwałą nr XXVI/175/05 Rady kminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Spalice, Rada kminy
Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1

1 Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Oleśnica, przyjętego
uchwałą nr 199/XLIV/98 Rady kminy Oleśnica z
dnia 30 marca 1998 r. uchwala się zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu położonego w obrębie Spalice w gmi-
nie Oleśnica.

2. Integralną część niniejszej uchwały jest rysunek
zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały.

3. kranice obszaru objętego zmianą planu określo-
ne zostały w załączniku nr 1, o którym mowa w
ust. 2.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany planu stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowi
załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1 W uchwale nr 194/XXXVII/01 Rady kminy Ole-
śnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Spalice zmienia się rysu-
nek planu stanowiący załącznik nr 1 do ww.
uchwały, dla terenu w granicach określonych w
§ 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Inne ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1,
pozostają bez zmian.

§ 3

1 uastępujące oznaczenia graficzne na rysunku
zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia
planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposo-

bie zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów;

2. Oznaczenia na rysunku zmiany planu niewymie-
nione w ust. 1 mają charakter informacyjny

§ 4

Rraci moc uchwała nr 194/XXXVII/01 Rady kminy
Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Spalice, w części dotyczącej
obszaru w granicach objętych niniejszą zmianą
planu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi kminy.

§ 6

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

PRZPWODuICZICZ RADZ

ALEKSANDER SIERUGA
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Olwwyaap ys XI/51/07 z ryap 5  pźrzawsyakp
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Zpłąazyak ys 2 ro uaywpłp Rprr Grayr
Olwwyaap ys XI/51/07 z ryap 5  pźrzawsyakp
2007 soku ( oz. 2192)

Rozwtszrgyaęaaw o w owobaw soz ptszwyap uwpg wyawwaoyray ro  sozwktu zrapyr  lpyu

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego w obrębie Spalice w gminie Oleśnica do publicznego wglądu oraz w okresie przewidzianym na
składanie uwag do projektu planu, tj. od 13 lipca 2007 r. do 3 września 2007 r. nie wniesiono uwag do
projektu zmiany planu miejscowego.

Zpłąazyak ys   ro uaywpłp Rprr Grayr
Olwwyaap ys XI/51/07 z ryap 5  pźrzawsyakp
2007 soku ( oz. 2192)

Rozwtszrgyaęaaw o w owobaw swplazpaza zp awpyray w  lpyaw aywwwtraza
z zpkswwu ayfspwtsuktusr twayyaazywz

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. ur 80, poz. 717 ze zm.)
ua potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finan-
sowych uchwalenia planu, w ramach której dokonano analizy w zakresie kosztów realizacji infrastruktury
technicznej.
Analiza ta wskazuje wydatki i wpływy bezpośrednio związane z realizacją infrastruktury technicznej będą-
cej zadaniami własnymi gminy i należą do nich :
1. Po stronie kosztów: realizacja sieci infrastruktury technicznej i drogi dojazdowej publicznej w kwocie :

492.000,- zł
2. Po stronie dochodów : możliwość wprowadzenia i pobierania opłaty adiacenckiej, co dałoby wpływy

do budżetu w kwocie: 246.000,- zł
Iywwwtrazw  szwwarzapyw w  lpyaw rawzwaowrr z zpkswwu ayfspwtsuktusr twayyaazywz bęrą faypywowpyw w
azęwaa z burSwtu grayr a w azęwaa z fuyruwzr  oroaowray.
Rermin realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przewidzianych w planie miejscowym
uzależniony jest od możliwości finansowych gminy ze względu na konieczność zabezpieczenia środków w
budżecie gminy.
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA
NR XXI/84/08

z dnia 30 maja 2008 r.

w w spwaw uayrlwyap uaywpłr ys XI/51/07 Rprr Grayr Olwwyaap z ryap
5  pźrzawsyakp 2007 s. w w spwaw zrapyr rawzwaowwgo  lpyu zpgow orpsowpyap
      szwwtszwyywgo twswyu  ołoSoywgo w obsębaw S plaaw w grayaw Olwwyaap

ua podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. ur 142, poz.1591 ze zm.), art. 20
ust. 1 ustawy z dni 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. ur 80, poz.717 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XI/51/07 Rady kminy Ole-
śnica z dnia 5 października 2007 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w obrębie Spalice
w gminie Oleśnica.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi kminy
Oleśnica.

§ 3

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

PRZPWODuICZICZ RADZ

ALEKSANDRA SIERUGA

2194

UCHWAŁA RADY GMINY W UDANINIE
NR XXV/75/2008

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w w spwaw okswwlwyap zpwpr a tsrbu  szw sowprzpyap koywultpaza z rawwzkpzapra
zwryowtwk  oroayaazray Grayr Urpyau w awlu wrspSwyap o ayaa o  sozwkaaw
                                             wtptutu zwryowtka

ua podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. ur 142, poz. 1591; zmiany:
z 2002 r. ur 23, poz.220, ur 62, poz. 558, ur 113, poz. 984, ur 153, poz.
1271, ur 214, poz. 1806; z 2003 r. ur 80, poz. 717) uchwala się, co na-
stępuje:

§ 1

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsul-
tacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych
kminy Udanin w sprawie wyrażenia opinii o
projekcie statutu jednostki pomocniczej.

2. Sołtys udostępnia mieszkańcom sołectwa pro-
jekt statutu jednostki pomocniczej.

3. W celu uzyskania opinii sołtys zwołuje zebranie
wiejskie w trybie określonym w statucie sołec-
twa.

4. Protokół z przeprowadzonego zebrania wraz z
uchwałą w sprawie wyrażonej opinii sołtys
przedkłada Wójtowi kminy w terminie 7 dni od
daty zebrania.

§ 2

1. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców
jednostki pomocniczej gminy wniosku o utwo-
rzenie nowej jednostki pomocniczej należy
przedłożyć opinię jej mieszkańców o projekcie
statutu jednostki.

2. Projekt statutu jednostki pomocniczej udostępnia
Wójt kminy lub sołtys.

3. Wyrażenie opinii w przypadku wymienionym w
ust. 1 wymaga formy pisemnej zawierającej
podpis opiniującego.

4. Opinię winno wyrazić nie mniej niż 50% osób
uprawnionych do głosowania w wyborach do
Rady kminy.
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5. Wniosek wraz z opinią mieszkańców Wójt kmi-
ny przedkłada Radzie kminy.

§ 3

1. Wójt kminy w drodze zarządzenia ustala termin,
do którego winny być przeprowadzone konsul-
tacje.

§ 4

1. Opinie mieszkańców nie wiążą Rady kminy przy
podejmowaniu uchwały i stanowią dla niej formę
opiniodawczą.

§ 5

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi kminy.

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

PRZPWODuICZICZ
RADZ kMIuZ

MICHAŁ GRZEGORCZYN

2195

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA
NR 148/2008

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w w spwaw okswwlwyap wrrpgpz, zpkaw  owayawy w włyapć  szwrwaębaosap ubaw-
gpząar waę o uzrwkpyaw zwzwolwyap yp  sowprzwyaw rzapłplyowaa w zpkswwaw
       oaysoyr  szwr bwzroryrra zwawszętpra yp twswyaw rapwtp Złotosra

ua podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. ur 236, poz.
2008 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa wymagania, jakie powinni speł-
niać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie miasta Złotoryi.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na te-
renie miasta Złotoryi winien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać środek transportu, dostosowany do

transportu zwierząt zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt, który winien być oznakowany na-
zwą i adresem przedsiębiorcy,

2) posiadać atestowane urządzenia i środki do
wyłapywania zwierząt, niestwarzające zagro-
żenia dla ich życia i zdrowia ani niezadające
im cierpień,

3) posiadać przeszkoloną kadrę niezbędną do
prowadzenia działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,

4) przedsiębiorca oraz pracownicy mający kon-
takt z wyłapywanymi lub transportowanymi
zwierzętami nie mogą być karani z art.35 lub
art.37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt.

2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca
winien udokumentować poprzez dołączenie do
składanego wniosku oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną do reprezentowania przed-
siębiorcy:
1) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w

sprawie dopuszczenia środka transportu dro-
gowego do użytku w transporcie zwierząt
oraz aktualnego dowodu rejestracyjnego
środka transportu dopuszczonego do użytku
w transporcie zwierząt ,

2) wykazu posiadanych urządzeń i środków do
wyłapywania zwierząt,

3) zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje
zatrudnionych osób niezbędne  przy transpor-
cie  zwierząt, wystawionych przez Powiato-
wego Lekarza Weterynarii, właściwego dla
miejsca zatrudnienia tych osób,

4) oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego
pracownicy, którzy mają kontakt  z wyłapy-
wanymi lub transportowanymi zwierzętami,
nie byli karani z art. 35 lub art.37   ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,

5) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej lub odpisu z Rrajowego
Rejestru Sądowego,

6) aktualnych zaświadczeń o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
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wystawionych nie wcześniej niż dwa miesią-
ce przed dniem złożenia wniosku.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.

§ 4

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

BURMISRRZ MIASRA

IRENEUSZ ŻURAWSKI

2196

POROZUMIENIE NR ID/5442/8/201/2008

Zawarte w dniu 13 czerwca 2008 roku pomiędzy:
 Powiat Wałbrzyski, z siedzibą: 58-000 Wałbrzych, ul. Al. Wyzwolenia 20-
24 w imieniu którego działają:
Augustyn Skrętkowicz – Starosta Wałbrzyski
Andrzej Marciniak – Wicestarosta
Zwanej dalej „Powiatem"
a
Grayą Czpsyr Bas, w imieniu której działa:
Andrzej Chmielewski – Wójt kminy Czarny Bór
Zwany dalej „Grayąo
W w spwaw  owawszwyap Grayaw swplazpaza zprpyap  y. „Rwroyt rowtu ypr
szwką „Lwwk" w Watkowaw łąaząawgo rsogę  owaptową ys   67D z rsogą
grayyą”

§ 1

1. Powiat powierza, a kmina przyjmuje na podsta-
wie art. 5 ust. 2 uchwały z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2001 roku ur 142, poz. 1592 z później-
szymi zmianami) realizację zadania pn. „Remont
mostu nad rzeką „Lesko w Witkowie łączącego
drogę powiatową nr 3367D z drogą gminnąo.

2. Powierzeniu nie podlegają uprawnienia Starosty
do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogo-
wego i pobieranie opłat z tego tytułu oraz zada-
nia dotyczące organizacji ruchu na drogach.

§ 2

1. Zakres powierzonych kminie spraw obejmuje
wykonanie i nadzór robót oraz współfinansowa-
nie w zakresie określonych w § 3 ust. 1 lit. „bo.

2. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego
zadania wymaga pisemnej zgody Powiatu.

3. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego,
nie zatwierdzona przez Powiat, zostanie sfinali-
zowana w całości przez kminę.

4. Zapisy ust. 2 i ust. 3 stosuje się również do
robót dodatkowych.

§ 3

1. Środki na realizację zadania powierzonego ni-
niejszym Porozumieniem zapewniają:
a) Powiat do łącznej kwoty (brutto): 80 000

złotray (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zło-
tych) na sfinalizowanie robót i usług obejmu-

jących remont mostu w Witkowie oraz spraw
związanych z nadzorem robót remontowych
na ww. moście.

b) kmina kwotę, która wraz z dotacją przekaza-
ną przez Powiat pokryje wszystkie koszty re-
alizacji zadania.

§ 4

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z:
a) Ustawą „Prawo zamówień publicznycho.
b) Możliwością każdorazowej kontroli z ramienia

Powiatu wykorzystania przyznanej dotacji na re-
alizację tego zadania.

c) Inspektorem uczestniczącym w odbiorach przy
realizacji zadania z ramienia Powiatu będzie Pan
Henryk Rranc.

§ 5

1. waktury dotyczące zakresu współfinansowanego
przez Powiat Wykonawca będzie wystawiał na
kminę i składał do Urzędu kminy w Czarnym
Borze.

2. kmina dokona merytorycznego opisu i bez-
zwłocznie wystawi fakturę na Powiat do kwoty
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. „ao.

§ 6

1. Za straty poniesione przez osoby trzecie w
związku z prowadzonymi robotami odpowie-
dzialność ponosi kmina.
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2. Roszty likwidacji szkód na trasie przypuszczal-
nych objazdów ponosi kmina.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania.

§ 8

Wszelkie zmiany Porozumienia pod rygorem nie-
ważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozu-
mieniem mają zastosowanie przepisy Rodeksu Cy-
wilnego.

§ 10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozu-
mienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd po-
wszechny.

§ 11

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

kMIuA POWIAR

WW R
ANDRZEJ CHMIELEWSKI

SRAROSRA
AUGUSTYN SKRĘTKIEWICZ

WICPSRAROSRA
ANDRZEJ MARCINIAK

Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w  eleniej kórze, 58-506  elenia kóra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim 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 Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Rreść wydawanych dzienników dostępna jest

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl

Wrrpwap: Wojewoda Dolnośląski

Rwrpkazp: Wydział uadzoru i Rontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skłpr, rsuk a soz owwzwayyapyaw: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Drwtsrbuazp: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Rłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz. PL ISSu 0239-8362 Cwyp: 14,05 zł (w tym 7% VAR)

na CD 11,67 zł (w tym 7% VAR)


