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2302

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC
NR XXV/158/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie trybu uwzierawia i rozridzawia wotadri wra przewsztori wiepubridzwydo
prowawzowydo przez osoby fizydzwe rub prawwe iwwe wiż rewwostta samorzą-

wu terytoriarwego wa terewie gmiwy Boguszowa Gord

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 2 b ustawy z dnia 7 wrzennia 1991 r.
o systemie onwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada
Miejska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budżetu gminy Boguszowa-Gorc
dla prowadzonych na jej terenie niepublicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
uprawniona osoba prawna lub fizyczna.

§ 2

1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja
na każdego ucznia w wysokonci równej 75%
wydatków bieżących, okrenlonych w uchwale
budżetowej dla przedszkola publicznego, w
przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że dotacja
na każdego ucznia niepełnosprawnego w wyso-
konci równej kwocie przewidzianej na niepełno-
sprawnego ucznia w częnci onwiatowej sub-
wencji ogólnej.

2. trzez wydatki bieżące, okrenlone w ust. 1, nale-
ży rozumieć wydatki ponoszone przez przed-
szkole publiczne w gminie Boguszów-Gorce, bez
nakładów inwestycyjnych.

§ 3

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzą-
cej przedszkole niepubliczne na okres jednego
roku budżetowego, który powinien zawierać da-
ne zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr
1 do uchwały,

2. todstawą ustalenia wysokonci dotacji jest liczba
uczniów planowana na rok, którego dotacja do-
tyczy, oraz kwota przeciętnych bieżących wy-
datków przypadających na jednego ucznia w
przedszkolu publicznym funkcjonującym na tere-
nie gminy, poniesionych w okresie od stycznia
do czerwca w roku, w którym składany jest
wniosek.

3. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesią-
cach na każde dziecko wykazane w informacji
miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, składa-
nej przez podmiot dotowany do dnia 5 każdego
miesiąca. Zakres danych, które powinny być
zawarte w informacji, okrenla wzór stanowiący
załącznik nr 2 do uchwały.

4. Nieprzekazanie danych zawartych w informacji
miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów oraz da-

nych, o których mowa w ust. 3, powoduje
wstrzymanie kolejnej częnci dotacji.

5. Dotacja przekazywana jest w 12 częnciach w
terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 4

1. todmiot prowadzący przedszkole niepubliczne
dokonuje rozliczenia dotacji w terminie do 10
sierpnia roku, w którym była przekazywana do-
tacja, i do 10 stycznia następnego roku wraz z
imiennymi wykazami uczniów za poszczególne
miesiące, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do uchwały.

2. Dotacja niewykorzystana w roku budżetowym
lub przyznana w nadmiernej wysokonci podlega
zwrotowi do budżetu gminy w ciągu 5 dni po
rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W razie niedokonania zwrotu dotacji w terminie
okrenlonym w ust. 1 Burmistrz Miasta okrenla
kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami
ustawowymi.

§ 5

Organ dotujący ma prawo:
1. kontroli prawidłowonci wykorzystania dotacji,
2. wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji

uczniów,
3. kontroli uczęszczania dzieci do przedszkola

(obecnonci na zajęciach),
4. żądania informacji niezbędnych do ubiegania się

o zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
– od gminy, której dziecko jest jej mieszkańcem.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnonląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

STANISŁAW URBANIAK
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2303

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XIX/175/2008

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie ustarewia strefy płatwego partowawia, opłat za partowawie poraz-
wów samodoowowydo wa wrogado pubridzwydo miasta Głogowa oraz sposobu
                                             ido pobierawia

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 13b ust.3 i 4, art. 13f ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz.115 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Na drogach publicznych miasta Głogowa wpro-
wadza się opłaty za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych, w celu zwiększenia ich rotacji na
obszarze charakteryzującym się znacznym defi-
cytem miejsc postojowych. Ustala się strefy
płatnego parkowania (zwana dalej Stt) obejmu-
jące obszary oznaczone w załączniku nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

2. tobieranie opłat i ich kontrolę w Stt powierza
się zakładowi budżetowemu Gminy Miejskiej
Głogów, Głogowskim Obiektom Usługowym.

3. W strefach wyznacza się od 5–10% miejsc po-
stojowych przeznaczonych na parkowanie ozna-
kowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczo-
nych do przewozu osób niepełnosprawnych o
obniżonej sprawnonci ruchowej lub pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową osoby nie-
pełnosprawnej.

4. Miejsca postojowe, objęte obowiązkiem wno-
szenia opłat, są niestrzeżone i oznakowane
zgodnie z przepisami ustawy trawo o ruchu
drogowym.

§ 2

tarkowanie pojazdów samochodowych w Stt jest
płatne od poniedziałku do piątku od godz.10ºº do
godz. 18º oraz w soboty od godz. 10ºº do godz.
14ºº.

§ 3

1. Opłatę za parkowanie w Stt uiszcza się w for-
mie biletu lub abonamentu. Opłaty za parkowa-
nie winny być uiszczane przez kierujących po-
jazdami z chwilą zajęcia miejsca postojowego w
Stt bez uprzedniego wezwania.

2. Bilety zakrenlone nieczytelnie, niejednoznacznie
lub nietrwale przekrenlone będą traktowane jako
nieważne.

3. Dowód uiszczenia opłaty (bilety, abonament)
winien być umieszczony za przednią szybą we-
wnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kon-
trolę.

4. W ramach czasu oznaczonego na bilecie (lub
zestawie biletów) można zmieniać miejsce par-
kowania w Stt.

§ 4

1. Wysokonć stawki opłat za parkowanie pojazdu
samochodowego na drogach publicznych w Stt
okrenlona jest w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty dla pojazdów
samochodowych:
1) tojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w

Głogowie, urzędów administracji rządowej,
2) Zarządców dróg gminnych i powiatowych

przebiegających i przylegających przez Stt,
3) pojazdów pogotowia: energetycznego, gazo-

wego, wodno-kanalizacyjnego, telekomunika-
cyjnego, ciepłowniczego i Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Nadodrze” – w związku z usuwa-
niem awarii,

4) Organów administracji rządowej okrenlonej w
art.13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zmianami),

5) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu
niepełnosprawnonci, niezdolnych do pracy i
samodzielnej egzystencji,

6) rodziców, opiekunów prawnych osób niepeł-
nosprawnych do 16 roku życia;

7) opiekunów osób niepełnosprawnych o znacz-
nym stopniu niepełnosprawnonci niezdolnych
do pracy i samodzielnej egzystencji zameldo-
wanych wspólnie z osobą niepełnosprawną;

8) inwalidów wojennych.

§ 5

Ustala się Regulamin Stt okrenlający sposób pobie-
rania opłat za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych i opłaty dodatkowej
za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania zawarty w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 6

Do kontroli opłacania postoju w Stt upoważnieni
są wyłącznie:
– kontrolerzy zakładu budżetowego Gminy Miej-

skiej Głogów – Głogowskie Obiekty Usługowe
– osoby posiadające pisemne upoważnienie trezy-

denta Miasta Głogowa.
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§ 7

Upoważnia się trezydenta Miasta Głogowa do za-
niechania poboru opłat w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, w dni inne niż niedziele i nwięta
okrenlone w drodze zarządzenia.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się trezydentowi
Miasta Głogowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnonląskiego.

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

RADOSŁAW POBOL

Załądzwit wr 1 wo udowały Rawy Mierstier
w Głogowie wr XIX/175/2008 z wwia 24 dzerwda
2008 r. (poz. 2303)

Wytaz wróg pubridzwydo obszaru płatwego partowawia w mieśdie Głogowie,
zwawego Strefą Płatwego Partowawia

1. Powstrefa A – na terenie Starego Miasta ograniczona ulicami:
Brama Brzostowska, Bolesława Arzywoustego, Wały Chrobrego, tiastowska, tiaskowa, tiotra Skargi,
Nadodrzańska
Ulice objęte Strefą tłatnego tarkowania:
• Staromiejska – na wysokonci budynku przy ul. Staromiejska 13–17
• Balwierska – na wysokonci budynków przy ul. Balwierska 5–29
• tarafialna – na wysokonci budynków przy ul. tarafialna 1–13a
• Garncarska – na wysokonci budynku przy ul. Garncarskiej 1–7 oraz 9–13,

budynku przy ul. Grodzka 28, 35,
• towstańców – na wysokonci budynku przy ul. towstańców 1–13
• Słodowa – na wysokonci budynku przy ul. Słodowej 2–34 oraz 1–15
• Rynek – na wysokonci budynku przy ul. Rynek 31–43
tarkingi objęte Strefą tłatnego tarkowania
• parking przy ul. Brama Brzostowska
• parking przy ul. Rynek (obok teatru)
toza strefą płatnego parkowania pozostawia się parking na 120 miejsc przy ul. Smolnej (konciół Boże-
go Ciała).

2. Powstrefa B – na terenie Śródmiencia i częnci osiedla Chrobry ograniczona ulicami:
Brama Brzostowska, Obrońców tokoju, Armii Arajowej, Wojska tolskiego, tl. Tysiąclecia, 1 Maja,
Nadbrzeżna
Ulice objęte Strefą tłatnego tarkowania:
• Słowiańska – na wysokonci budynku przy ul. Słowiańska 13–17 oraz strona lewa przy banku Spół-

dzielczym,
• Jednonci Robotniczej – na wysokonci budynku przy ul. J. Robotniczej 42a–46 (między ulicą Łużyc-

ką a toczdamską – strona prawa), na wysokonci budynków przy ul. J. Robotniczej 6– a oraz na
wysokonci budynków Aleja Wolnonci 24–24c (pomiędzy ulicami Aleja Wolnonci a Spółdziel-
cza/Łużycka), na wysokonci budynku I Liceum Ogólnokształcącego (pomiędzy ulicą Aleja Wolnonci a
ul. Władysława Sikorskiego – strona prawa) oraz na wysokonci budynków przy ul. Jednonci Robot-
niczej 11a–13
(od ul. Sikorskiego do ul. Grunwaldzkiej – strona prawa) oraz  14–17 (od ul. Grunwaldzkiej do
„Zielonego Rynku” – strona prawa)

• Głowackiego – odcinek od ul. Armii Arajowej do budynku nr 8–8a
przy ul. Głowackiego – strona lewa

• Rozwadowskiego – na odcinku od Alei Wolnonci do MOtS-u
• Aleja Wolnonci – na odcinku od ul. Brama Brzostowska do tlacu 1000-lecia strona prawa oraz od-

cinek od budynku przy Alei Wolnonci 11 do tlacu 1000-lecia strona lewa
• 1 Maja – przy budynkach przy ul. 1 Maja 19–25a (od tlacu 1000-lecia strona prawa do Spółdziel-

czej) oraz odcinek od ul. toczdamskiej strona prawa na wysokonci budynków przy 1 Maja 20–32
• Spółdzielcza – na odcinku od 1 Maja do Jednonci robotniczej strona prawa oraz lewa na wysokonci

budynków przy ul. Spółdzielczej 1–16
• toczdamska – na wysokonci budynku przy ul. toczdamskiej 1–2 oraz 3b–3g (odcinek od ul. Jedno-

nci  Robotniczej do Sybiraków – obie strony).
3. Powstrefa C – wszystkie inne ulice wymagające czasowego udrożnienia po wczenniejszym uzgodnieniu

z trezydentem Miasta, np. w okolicach placów targowych, czy podczas organizacji imprez.
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Załądzwit wr 2 wo udowały Rawy Mierstier
w Głogowie wr XIX/175/2008 z wwia 24 dzerwda
2008 r. (poz. 2303)

Stawti opłat za postór porazwów samodoowowydo wa obszarze płatwego partowawia
w mieśdie Głogowie, zwawym Strefą Płatwego Partowawia

Opłaty jednorazowe todstrefa A i B
1 postój za pierwsze 0,5 godziny 1,00 zł
2 postój za pierwszą godzinę i każdą następną

rozpoczętą godzinę
2,00 zł

Opłaty abonamentowe
3 miesięczne 150 zł
4 abonament dla mieszkańca strefy parkowania

na okres 1 miesiąca –
na okres 6 miesięcy –
na okres 12 miesięcy –

  30,00 zł
120,00 zł
200,00 zł

5 abonament miejsca zastrzeżonego
tzw. koperty na okres 1 miesiąca

500,00 zł

Opłaty jednorazowe todstrefa C
postój za pierwsze o,5 godziny 1,00 zł
postój za pierwszą godzinę i każdą następną rozpoczętą godzinę 2,00 zł

Załądzwit wr 3 wo udowały Rawy Mierstier
w Głogowie wr XIX/175 /2008 z wwia 24 dzerwda
2008 r. (poz. 2303)

Reguramiw
Strefy Płatwego Partowawia

§ 1

Regulamin niniejszy okrenla zasady funkcjonowania
Strefy tłatnego tarkowania w miencie Głogowie.

§ 2

W regulaminie używa się następujących okrenleń i
skrótów:

1) Stt – Strefa tłatnego tarkowania;
2) BOStt – Biuro Obsługi Strefy tłatnego tarko-

wania w Głogowie czynne w godzinach funk-
cjonowania Stt (propozycja – jeden z pawilo-
nów na targowisku przy ul. Wały Chrobrego);

3) GOU – Głogowskie Obiekty Usługowe w Gło-
gowie ul. Wita Stwosza 1;

4) tarkometr – urządzenie inkasująco-rejestrujące
wydające za opłatą bilety postojowe;

5) Aontroler Stt – pracownik Głogowskich
Obiektów Usługowych, kontrolujący postój w
Stt;

6) tarkingowy – osoba sprzedająca karty postoju
(bilety) w imieniu GOU;

7) Aarta postoju (bilet) – dokument, przy pomocy
którego opłaca się postój w Stt;

8) Abonament – dokument stwierdzający opłatę
za postój w Stt na okres 1 miesiąca lub dłuż-
szy;

9) Aoperta – miejsce postojowe zastrzeżone na
prawach wyłącznonci (rezerwacja);

10) Czas postoju – to:
a) prawidłowy tzn. możliwy do stwierdzenia

opłacony postój samochodu w Stt,
b) nieprawidłowy tzn. nieopłacony postój

stwierdzony przez kontrolera Stt.

11) Wezwanie – dokument wystawiony przez kon-
trolera nakładający karę za postój w Stt bez
uiszczenia opłaty okrenlające:
a) dzień i godzinę,
b) numer rejestracyjny pojazdu,
c) markę pojazdu,
d) ulicę postoju,
e) numer kontrolera i jego podpis,
f) kwotę opłaty dodatkowej, termin i miejsce

jej zapłaty,
g) podstawę prawną.

R o z d z i a ł   I

Przepisy ogórwe

§ 3

Ograniczenie postoju polega na obowiązku wno-
szenia opłat za czas postoju pojazdów w Stt w dni
powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 10:00
do 14:00.

§ 4

1. Wjazdy do Stt oznakowane są znakami D-44
„strefa parkowania”, natomiast wyjazdy znaka-
mi D-45 „koniec strefy parkowania”.

2. Stt obejmuje wszystkie miejsca w pasie dro-
gowym.

3. Stanowiska postojowe zastrzeżone (koperty),
mogą stanowić maksymalnie 10% wszystkich
oznakowanych miejsc postojowych w Stt.

4. Abonament za miejsca zastrzeżone (koperty)
można wykupić na minimum 3 miesiące.
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§ 5

1. Opłaty za czas postoju uiszcza się:
1) w parkometrze,
2) u parkingowego,
3) w punktach sprzedaży.

2. Abonamenty można wykupić wyłącznie w
BOStt.

3. Wysokonć obowiązującej opłaty za 1 godzinę
postoju w Stt, jest podana na parkometrach i
na kartach postojowych (biletach).

4. tostój taksówek w Stt poza miejscami do tego
przeznaczonymi i oznakowanymi jest płatny na
zasadach ogólnie obowiązujących.

§ 6

Zwolnione od opłat za czas postoju w Stt, poza
wymienionymi w przepisach odrębnych, są osoby:
1) kierujące oznakowanymi pojazdami służb miej-

skich podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych (pogotowie gazowe, energetyczne, cie-
płownicze, wodno-kanalizacyjne, MtA, pojazdy
GtA itp.);

2) kierujące pojazdami jednonladowymi;
3) kierujące taksówkami na wyznaczonych miej-

scach pomiędzy znakami D-19 „postój taksó-
wek” i D-20 „koniec postoju taksówek”;

4) kierujące pojazdami publicznej komunikacji zbio-
rowej, zatrzymujący  się na wyznaczonych dla
nich przystankach;

5) opiekunów osób niepełnosprawnych o znacznym
stopniu niepełnosprawnonci narządu ruchu, nie-
zdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

R o z d z i a ł   II

Rearizadra opłat w SPP

§ 7

1. Obowiązkiem kierującego pojazdem po wjecha-
niu w Stt jest opłacenie czasu postoju  i to nie-
zależnie od miejsca postawienia pojazdu.

2. Czas postoju opłaca się poprzez :
1) wykupienie karty postojowej (biletu) w par-

kometrze lub w punktach sprzedaży;
2) wykupienie abonamentu.

3. Aarta postojowa (bilet) kupiona w punkcie
sprzedaży musi być czytelnie, trwale i jedno-
znacznie zakrenlona znakiem „X” oznaczającym
rozpoczęcie postoju (m-c, dzień, godz., minuta)
z dokładnoncią do 10 minut.

4. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty za
postój w Stt (bilet, abonament) musi być wyło-
żony w sposób widoczny za przednią szybą po-
jazdu samochodowego.

5. Niedopełnienie obowiązku okrenlonego w § 7
ust. 1, 2, 3 i 4 obciąża włanciciela pojazdu sa-
mochodowego parkującego w obszarze Stt.

§ 8

1. Aarta postojowa (bilet) półgodzinna służy do
opłacenia czasu postoju trwającego nie dłużej
niż pierwsze pół godziny.

2. Do opłacenia czasu postoju dłuższego niż pół
godziny służy karta postojowa (bilet) jednogo-
dzinna lub zestaw kart jednogodzinnych przy

czym każdą kolejną kartę w zestawie należy
skasować poprzez zaznaczenie czasu wygannię-
cia ważnonci karty poprzedniej. Za przednią szy-
bę samochodu wkłada się wszystkie karty, tak
aby były widoczne.

§ 9

1. Do opłacenia czasu postojów długoterminowych
służą abonamenty na miesiąc i dłużej kupione w
BOStt. Można jednorazowo wykupić abona-
ment na okres dłuższy, lecz nieprzekraczający
okresu 1 roku.

2. Dla podmiotów wykonujących działalnonć go-
spodarczą, które posiadają tytuł prawny do lo-
kalu w obszarze St, mogą być wydane abona-
menty z bonifikatą 50% za wskazaniem parkin-
gu przy konkretnej ulicy. Bonifikata ta przysłu-
guje na pojazd będący w posiadaniu podmiotu
wykonującego działalnonć gospodarczą, po
przedstawieniu przez osobę upoważnioną wnio-
sku wraz z dowodem rejestracyjnym i dokumen-
tami potwierdzającymi wykonywanie działalno-
nci gospodarczej oraz tytuł prawny do posiada-
nego samochodu. Bonifikata ta przysługuje na 1
pojazd samochodowy.

§ 10

1. Abonament mieszkańca nadaje prawo do po-
stoju pojazdu będącego w posiadaniu osoby za-
meldowanej i mającej tytuł prawny do lokalu lub
będącej włancicielem nieruchomonci w obszarze
Stt na jednym z wyznaczonych parkingów.

2. tosiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie
pojazd lub zmieni swój adres zobowiązany jest
do zwrotu abonamentu w BOStt, gdzie otrzyma
zwrot kosztów za niewykorzystany okres waż-
nonci (liczony w pełnych nierozpoczętych mie-
siącach).

3. W razie utraty abonamentu GOU nie zwracają
kosztów za niewykorzystany okres ważnonci
oraz nie wydają duplikatów.

4. W przypadku zmiany pojazdu, włanciciel ponosi
koszty wydania nowego abonamentu.

§ 11

1. Osoby ubiegające się o abonament, o których
mowa w ust. 1, muszą spełnić następujące wa-
runki:
1) posiadają „kartę parkingową osoby niepełno-

sprawnej” (zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa);

2) są posiadaczami pojazdu lub są przewożone
wskazanym przez siebie pojazdem.

2. Aarty parkingowe osoby niepełnosprawnej waż-
ne na całym obszarze Stt wydaje BOStt.

3. Osoby posiadające „kartę parkingową osoby
niepełnosprawnej”, którzy nie postawią pojazdu
na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i
oznakowanym, zobowiązani są za postój w Stt
zapłacić normalną stawkę.

§ 12

Aarty postoju (bilety), abonamenty i karty parkin-
gowe osoby niepełnosprawnej – muszą być
umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób
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niebudzący jakichkolwiek wątpliwonci co do ich
ważnonci, tak aby opłacenie czasu postoju było w
pełni czytelne dla kontrolerów Stt.

§ 13

Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie
z § 12 upoważnia do nieograniczonego w czasie
postoju, lecz nie uprawnia do rezerwacji stałego
miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń
wobec GOU w przypadku braku miejsc postojo-
wych.

§ 14

W razie utraty lub kradzieży duplikaty abonamen-
tów mogą być wydane wyłącznie jako pełnopłatne.

R o z d z i a ł   III

Niewłaśdiwy postór

§ 15

Opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach w
Stt pobiera się wyłącznie w kasie BOStt lub
przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminy
Miejskiej Głogów.

§ 16

Opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach pu-
blicznych w Stt pobiera się w wysokonci okrenlo-
nej w § 19 regulaminu.

§ 17

Opłata dotyczy każdego pozostawionego w Strefie
tłatnego tarkowania pojazdu niezależnie od miejsca
postoju. Oznacza to, że opłacie podlega zarówno
postój pojazdu pozostawionego na drodze publicz-
nej zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też
postój pojazdu niezgodny z przepisami ruchu dro-
gowego.

§ 18

Mandat karny za postój niezgodny z ustawą „tra-
wo o ruchu drogowym” pobierany przez tolicję nie
jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w
Stt i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas
postoju.

§ 19

1. Blankiet za opłaty dodatkowe wystawia kontro-
lujący.

2. W przypadku nieopłacenia postoju w Stt udo-
kumentowanego wezwaniem – raportem nakła-
dane są opłaty dodatkowe w wysokonci
a) za nieopłacony postój w Stt pobiera się

opłatę dodatkową w wysokonci 50 zł; opłata
dodatkowa nie zwalnia od uiszczenia opłaty
podstawowej za postój

b) obniża się wysokonć stawki opłaty dodatko-
wej z kwoty 50 zł do kwoty 25 zł w przy-
padku opłacenia opłaty dodatkowej w prze-
ciągu 24 godzin od wystawienia wezwania
do jej  uiszczenia; jenli w tym czasie wypada

dzień wolny od pracy, okres 24-godzinny
przedłuża się do pierwszego dnia roboczego

3. Za parkowanie z wykupionym w dniu i czasie
przeprowadzenia kontroli biletem, ale którego
termin ważnonci upłynął, nakładane są opłaty
dodatkowe w wysokonci 25 zł.

4. W przypadku regulowania opłat dodatkowych na
konto bankowe przekazem w terminie i wysoko-
nci okrenlonej § 19 ust.2 pkt. a, b regulaminu,
na przekazie należy koniecznie podać numer re-
jestracyjny pojazdu i numer wezwania – raportu.
Wpłata bez ww. numerów bądź w wysokonci
niższej niż w § 19 ust.2 pkt. a, b regulaminu
będzie uznana jako zaliczka na poczet całkowi-
tych kosztów nieopłaconego postoju wynikają-
cych z egzekucji administracyjnej. Za termin
wpłaty przyjmuje się datę stempla.

5. Nieuiszczone opłaty dodatkowej w terminie 7
dni od dnia zdarzenia (wystawienia wezwania -
raportu) podlegają egzekucji administracyjnej
wraz z należnymi kosztami takimi jak koszt
upomnienia.

R o z d z i a ł   IV

Kowtrora dzasu postoru w SPP

§ 20

Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów w
Stt upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy GOU,
którzy działają w oparciu o Regulamin Stt i własny
zakres obowiązków.

§ 21

Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju
pojazdów w Stt, a w szczególnonci:
1) kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju

pojazdów;
2) sprawdzanie ważnonci kart postojowych (bile-

tów) i poprawnonci ich skasowania (zakrenlenia)
lub wniesienia opłat w parkometrach;

3) sprawdzanie ważnonci abonamentów;
4) wypisywanie (na miejscu w terenie) wezwań do

uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony
czas postoju lub postój ponad opłacony czas;

5) zgłaszanie tolicji wszelkich nieprawidłowonci
związanych z postojem pojazdów oraz zajmo-
waniem pasa drogowego;

6) kontrola stanu oznakowania ulic i zgłaszanie
nieprawidłowonci w GOU.

§ 22

Aontrolerzy Stt nie pobierają żadnych opłat i nie
prowadzą sprzedaży kart postojowych (biletów).

R o z d z i a ł   V

Postawowiewia tońdowe

§ 23

Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania Stt
przyjmowane i rozpatrywane są przez dyrektora
Głogowskich Obiektów Usługowych zgodnie z
przepisami AtA.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnonląskiego Nr 207 –  14772  – toz. 2304

2304

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
NR XXII/127/08

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiawy miersdowego prawu zagospowarowawia przestrzewwego
miasta Góra, wra wziałti wr 612/7

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806,
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127, poz. 880 ), oraz w związku z uchwałą nr XLIV/334/06 Rady Miej-
skiej w Górze z dnia 27.10.2006 r. po stwierdzeniu zgodnonci ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Góra, uchwalony
uchwałą nr XXXI/239/2005 Rady Miejskiej w
Górze z dnia 16 czerwca 2005 r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
nląskiego z 2005 r., Nr 135, poz. 2753, w za-
kresie terenu działki nr 612/7, w granicach
okrenlonych na załączniku nr 1 do uchwały nr
XLIV/334/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia
27.10.2006 r.

2. Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący inte-
gralną częnć oraz załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały zastępuje odpowiednią częnć załącznika
nr 1 do uchwały nr XXXI/239/2005 Rady Miej-
skiej w Górze z dnia 16 czerwca 2005 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku
planu odpowiadają legendzie rysunku planu sta-
nowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr
XXXI/239/2005 Rady Miejskiej w Górze z dnia
16 czerwca 2005 r. i stanowią obowiązujące
ustalenia planu.

4. W § 79 ust. 2 dodaje się pkt. 13 o trenci: „Dla
terenu AF80 U, AS wprowadza się jako dodat-
kowe przeznaczenie podstawowe usługi z zakre-
su obsługi komunikacji lub inną nieuciążliwą
działalnonć gospodarczą.”

5. W § 93 ust. 4 dodaje się pkt. 34 o trenci: „Dla
terenu a86 ADx szerokonć w liniach rozgrani-
czających 8 m.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Góry.

§ 3

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

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

ADAM MAZUR
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Załądzwit wr 1 wo udowały Rawy Mierstier
w Górze wr XXII/127/08 z wwia 28 twietwia
2008 r. (poz. 2304)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
NR XIX/102/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie wawawia Statutu Ośrowta Pomody Społedzwer w Niemdzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z poźn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Onrodka tomocy Społecznej w
Niemczy.

R o z d z i a ł   I

Postawowiewia ogórwe

§ 2

Onrodek tomocy Społecznej w Niemczy, zwany
dalej „Onrodkiem”, jest budżetową jednostką orga-
nizacyjną Gminy Niemcza, utworzoną w celu reali-
zacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy
społecznej.

§ 3

1. Obszarem działania Onrodka jest teren gminy
Niemcza.

2. Siedzibą Onrodka jest miasto Niemcza.
3. Onrodek nie posiada osobowonci prawnej.
4. Bieżący nadzór nad działalnoncią Onrodka spra-

wuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.

R o z d z i a ł   II

Cere i zawawia

§ 4

1. Onrodek realizuje zadania własne i zadania zle-
cone gminie, wynikające  z przepisów ustawy o
pomocy społecznej.

2. todstawowym zadaniem Onrodka jest zapew-
nienie osobom i rodzinom wsparcia oraz moty-
wowanie ich do uruchomienia własnych możli-
wonci i współuczestnictwa w rozwiązywaniu
trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły.

3. todstawowym celem Onrodka jest dążenie do
stworzenia optymalnych warunków życia miesz-
kańcom znajdującym się w trudnej sytuacji, w
szczególnonci poprzez:
– rozpoznawanie problemów społecznych i ich

przyczyn oraz okrenlenie obszarów występo-
wania zjawisk niepożądanych,

– tworzenie i realizację indywidualnych i lokal-
nych programów pomocy osobom i rodzinom
z okrenlonymi problemami społecznymi, w
celu poprawy funkcjonowania w rodzinie i
nrodowisku,

– zapobieganie wzrostowi problemów społecz-
nych w grupach największego ryzyka oraz
utrwalaniu się zjawisk negatywnych,

– tworzenie systemowych form współdziałania
z różnymi partnerami zaangażowanymi w

rozwiązywanie okrenlonych problemów spo-
łecznych,

4. Onrodek prowadzi swoja działalnonć w oparciu o
model pracy socjalnej, systematycznie dosko-
nalony, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych pracowników.

§ 5

Onrodek realizuje również inne zadania przekazy-
wane przez  Burmistrza Miasta i Gminy  Niemcza
na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

1. Szczegółowe zasady udzielania nwiadczeń, ich
formę oraz postępowanie w sprawach nwiad-
czeń pomocy społecznej okrenla ustawa o po-
mocy społecznej.

2. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach
przyznawania i wypłacania nwiadczeń rodzinnych
okrenla ustawa o nwiadczeniach rodzinnych.

3. Szczegółowe zasady wypłacania dodatków
mieszkaniowych okrenla ustawa o dodatkach
mieszkaniowych.

4. Szczegółowe zasady wypłacania zaliczki alimen-
tacyjnej okrenla ustawa o zaliczce alimentacyjnej
oraz postępowaniu wobec dłużników alimenta-
cyjnych.

§ 7

1. Onrodkiem kieruje i zarządza kierownik.
2. Aierownika Onrodka zatrudnia i zwalnia Bur-

mistrz Miasta i Gminy Niemcza.
3. W razie nieobecnonci kierownika zadania zwia-

zane z bieżącym funkcjonowaniem Onrodka wy-
konuje pisemnie upoważniony przez Burmistrza
pracownik Onrodka.

4. Aierownik Onrodka jest kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu przepisów Aodeksu tracy.

§ 8

Do zadań kierownika Onrodka należy w szczególno-
nci:

1. opracowanie i wdrożenie regulaminu organiza-
cyjnego wraz ze schematem organizacyjnym,

2. przeprowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzą-
cych zapotrzebowanie na nwiadczenia pomocy
społecznej, opracowywanie planów potrzeb i
niezbędnych wydatków,

3. wypłacanie przyznanych nwiadczeń,
4. realizowanie zadań wynikających z rządowych

programów pomocy społecznej bądź innych
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ustaw mających na celu ochronę poziomu ży-
cia osób i rodzin,

5. inicjowanie i nawiązywanie współpracy z instytu-
cjami, organizacjami wyznaniowymi i społecznymi
oraz zakładami pracy w celu realizacji wspólnych
przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej,

6. koordynowanie pracy Onrodka,
7. sprawowanie nadzoru nad terminowym i

obiektywnym wykonywaniem zadań,
8. wydatkowanie nrodków finansowych zgodnie z

przyznanym budżetem,
9. gospodarka funduszem płac,

10. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pra-
cowników Onrodka zgodnie z planem etatów i
limitem funduszu płac, przestrzegając obowią-
zujących przepisów prawa pracy.

R o z d z i a ł   III

Gospowarta fiwawsowa i miewie

§ 9

Onrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach obowiązujących w samorządowych jednost-
kach budżetowych.

§ 10

Działalnonć Onrodka jest finansowana w zakresie
zadań własnych ze nrodków budżetu Gminy oraz w
zakresie zadań zleconych ze nrodków przekazywa-
nych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 11

Onrodek może korzystać ze nrodków pozabudżeto-
wych w formie pieniężnej i lub rzeczowej.

R o z d z i a ł   IV

Postawowiewia tońdowe

§ 12

Zmiana postanowień Statusu wymaga zachowania
trybu okrenlonego dla jego uchwalenia.

§ 13

Traci moc uchwała nr XXI /122/04 Rady Miejskiej z
dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Onrod-
ka tomocy Społecznej w Niemczy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza.

§ 15

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

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

JERZY PROKOP

2306

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
NR XIX/107/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie ustarewia wysotośdi stawti prodewtower opłaty awiadewdtier waridza-
wer z tytułu wzrostu wartośdi wierudoomośdi w wywitu powziału wierudoomośdi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomonciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej
na rzecz Gminy Niemcza:
1. z tytułu wzrostu wartonci nieruchomonci wyni-
kającego z dokonania podziału geodezyjnego nieru-
chomonci – w wysokonci 25% różnicy między war-
toncią nieruchomonci, jaką nieruchomonć miała
przed podziałem, i wartoncią, jaką nieruchomonć
ma po podziale geodezyjnym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Niemcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnonląskiego.

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

JERZY PROKOP
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2307

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
NR XXV/136/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmiewiarąda udowałę wr VI/31/03 Rawy Mierstier w Rawtowie z wwia 21 rute-
go 2003 rotu w sprawie zarząwzewia poboru powattu ow wierudoomośdi oraz
                             reśwego i rorwego w wrowze iwtasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku lennym (Dz. U. Nr 200, poz.1682
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatku od nieruchomonci oraz lennego i
rolnego w drodze inkasa § 2 otrzymuje nowe
brzmienie o trenci:
„Okrenla się, że  inkasentami uprawnionymi do
pobierania podatków wymienionych w § 1 będą
sołtysi wsi w osobach:

1. Sołectwo Gajów tani Józefa Burlita
2. Sołectwo Aarłów–tasterka tan Bartosz Małek
3. Sołectwo Ratno Dolne tani Marta Chodakow-

ska
4. Sołectwo Ratno Górne tan Józef Górski
5. Sołectwo Raszków tani Elżbieta Witomska
6. Sołectwo Ścinawka Dolna tan Grzegorz tola-

nowski
7. Sołectwo Ścinawka Górna tan Stanisław Haj-

łasz

8. Sołectwo Ścinawka Średnia tan Franciszek
Majdak

9. Sołectwo Suszyna tani Cecylia Skwarło
10. Sołectwo Tłumaczów tan Tadeusz Aobierski
11. Sołectwo Wambierzyce tan Marian Gancarski”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy  Radków.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnonląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

MARIAN GANCARSKI

2308

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
NR XXV/137/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie otreśrewia zasaw obwiżawia tygowwiowego wymiaru gowziw wa-
udzydierom, ttórym powierzowo stawowisto tierowwidze w pradówtado
oświatowydo, oraz ustarewia tygowwiowego obowiąztowego wymiaru gowziw
zaręć pewagogom, rogopewom i psydoorogom zatruwwiowym w pradówtado,
             wra ttórydo orgawem prowawządym rest Gmiwa Rawtów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Aarta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
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§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach i innych placówkach
onwiatowych prowadzonych przez Gminę Radków, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, okrenlony w art. 42 ust. 3 ustawy – Aarta Nauczyciela
do liczby godzin okrenlonych w tabeli:

Lp. Stawowisto Kierowwidze
Tygodniowy
wymiar zajęć

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:
– do 5 oddziałów
– 6 i więcej oddziałów

1.

Wicedyrektor przedszkola liczącego:
– 6 i więcej oddziałów

6
4

10
Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, liczącej:
– do 8 oddziałów
– 9–10 oddziałów
– 11 i więcej oddziałów

2.

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, liczącej:
– 12 i więcej oddziałów

6
5
4

10

3. Dyrektor zespołu każdego typu, liczącego:
– do 9 oddziałów
– 10–16 oddziałów
– 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor zespołu każdego typu,  liczącego:
– 12–16 oddziałów
– 17 i więcej oddziałów

6
4
3

10
8

§ 2

Ustalony w § 1 wymiar godzin zajęć odnosi się
również do nauczycieli pełniących obowiązki kie-
rownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze.

§ 3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezponrednio z uczniami lub wy-
chowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrud-
nionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się we-
dług następujących norm:
• nauczyciel pedagog – 26 godzin
• nauczyciel logopeda – 20 godzin
• nauczyciel psycholog – 20 godzin

§ 4

Traci moc uchwała nr XXII/188/2004 Rady Miej-
skiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004 r. w
sprawie okrenlenia zasad, rozmiaru zniżek i zwol-
nień od obowiązku realizacji tygodniowego wymia-

ru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje
kierownicze w placówkach onwiatowych oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin pedagogom, logopedom, psychologom i
wymiaru zajęć w ramach etatu nauczycielom o
różnym pensum, zatrudnionych w placówkach, dla
których organem prowadzącym jest gmina.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Radków.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnonląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą
od 1 wrzennia 2008 roku.

tRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSAIEJ

MARIAN GANCARSAI
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2309

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
NR XXXV/157/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie wieroretwiego programu gospowarowawia miesztawiowym
zasobem Gmiwy Śdiwawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
póz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Aodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z później-
szymi zmianami) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa obowią-
zujący w latach 2008–2012, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. gmiwie bez briższego otreśrewia – rozumie się

przez to Miasto i Gminę Ścinawa,
2 burmistrzu bez briższego otreśrewia – rozumie

się przez to Burmistrza Ścinawy,
3 zatławzie buwżetowym – należy przez to rozu-

mieć Zakład Gospodarki Aomunalnej w Ścinawie
działający na podstawie statutu uchwalonego
Uchwałą Nr 87 Rady Gminy i Miasta w Ścinawie
z dnia 16.02.1996 r.

4. ustawie bez briższego otreśrewia – rozumie się
przez to ustawę z dnia 21.06. 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Aodeksu cywilnego (Dz. U. z
2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmia-
nami).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ścinawy.

§ 4

W terminie 14 dni od opublikowania uchwały w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnonląskie-
go traci moc uchwała nr XLII/278/2002 Rady Mia-
sta i Gminy w Ścinawie z dnia 26 kwietnia 2002
roku w sprawie wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa,
zmieniona uchwałą nr VII/61/2003 Rady Miejskiej
w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r., uchwałą nr
XVIII/113/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia
29 grudnia 2003 r., uchwałą nr XLVII/295/2005
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 6 października
2005 r. i uchwałą nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w
Ścinawie z dnia 29 maja 2007 r.

§ 5

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

tRZEWODNICZĄCY RADY

JAN TOMASZ KOTAPKA

Załądzwit wo udowały Rawy Mierstier
w Śdiwawie wr XXXV/157/2008 z wwia
30 dzerwda 2008 r. (poz. 2309)

Wieroretwi program gospowarowawia miesztawiowym zasobem Gmiwy Śdiwawa.

Rozwział wr 1

Progwoza wiertośdi oraz stawu tedowidzwego miesztawiowego zasobu Gmiwy Śdiwawa w poszdzegórwydo
rotarado z powziałem wa rotare sodrarwe i pozostałe rotare miesztarwe.

I. trognoza wielkonci mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa

Ilonć lokali
lata

ogółem mieszkalnych socjalnych
2008 381 357 24
2009 368 344 25
2010 360 335 25
2011 352 327 25
2012 341 316 25
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Według stanu na 01.01.2008 r. Gmina Ścinawa była włancicielem 40 budynków, oraz współwłancicielem
64 budynków, w których znajduje się łącznie 381 lokali mieszkalnych stanowiących własnonć Gminy
Ścinawa.
Zasób mieszkaniowy zmniejszy się z powodu;
1/ rozbiórek z powodu złego stanu technicznego planuje się rozebrać budynki;

a/ w 2008 r Mickiewicza 26–3 lokale,
b/ w 2012 r. – Zaborów 31–3 lokale

Z powodu rozbiórek  zasób mieszkaniowy zmniejszy się o 6 lokali.
trognozowaną wielkonć sprzedaży lokali w okresie objętym programem wykazuje rozdział nr  4
trzewiduje się zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa w okresie objętym programem o 16
lokali w planowanym do wybudowania budynku mieszkalnym.
Dane w tabeli I i II podają stan na 1 stycznia każdego roku.

II trognoza stanu technicznego w poszczególnych latach

Stan zasobu – budynki
Lata zły niezadawalający zadawalający dobry
2008 8 5 79 13
2009 7 4 78 13
2010 4 4 78 16
2011 4 4 79 16
2012 3 3 81 16

W tabeli przez użyte okrenlenia rozumie się:
zły stan – budynki do kapitalnego remontu lub rozbiórki, które powinny być wyłączone z użytku
stan niezadowalający – budynki w złym stanie technicznym, pilnie wymagające remontu
stan zadowalający – budynki wymagające remontów i modernizacji
stan dobry – budynki niewymagające remontów i modernizacji.
W 2008 r. do budynków w złym stanie technicznym zaliczono budynki; Batorego 3, Zgody 1 i 3, Szkolna 2,
Mickiewicza 26, i Zaborów 31, Tymowa 71a, Wielowien 48. Częnć tych budynków przewidzianych jest
do remontu, częnć do rozbiórki, przy czym rozbiórka budynków Mickiewicza 26 i Zaborów 31 przewidy-
wana była  w programie wieloletnim na lata 2002–2007.Do budynków w niezadowalającym stanie zali-
czono; Jana tawła II 6, Szeroka 26, Głogowska 8, Aołomłyńska 7, Szkolna 8.
Do budynków w stanie dobrym zaliczają się: Grunwaldzka 8, Szeroka 14, Mickiewicza 9, Wiosenna 1–6,
Ogrodowa 21/a, 25/a, 23/a i tlac Aoncielny 1–3.
tozostałe budynki w liczbie 79 zaliczają się do stanu zadowalającego.
Zmiany w pozycjach tabeli wynikają z planu rozbiórek oraz planów remontów i modernizacji opisanych w
rozdziale nr 3.

Rozwział wr 2
Awariza potrzeb remowtowydo

Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa w przeważającej większonci pocho-
dzą sprzed 1945 r. W latach 2002–2007 nie oddano do użytku ani jednego nowego budynku, oddano do
użytku jeden nowy lokal przy ul. Mickiewicza 21 zaadaptowany kosztem i staraniem jego obecnego na-
jemcy. We wrzenniu 2002 r. został oddany do użytku po kapitalnym remoncie budynek Szeroka 14.
W latach 2002–2007 wykonano remonty dachów i elewacji budynków: Szeroka  20 i 28, Mickiewicza 8,
11, 12, 21, 16, 58, Lubińska 11, Robotnicza 3, 5, 6, 8, Lipowa 7, przełożenie całonci dachu budynku
Grunwaldzka 12, przebudowa instalacji kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego budynku Dziesław 23,
to wykonaniu powyższych remontów, w zasobie mieszkaniowym Gminy Ścinawa remontu wymaga
około 60% dachów wraz z obróbkami i rynnami. W złym i bardzo złym stanie jest stolarka okienna, około
70% okien wymaga wymiany. Wymiany wymagają rynny i rury spustowe. Na 131 budynkach w ogóle
nie ma instalacji odgromowych.
triorytetem są remonty dachów, gdyż są one w tak złym stanie, że ich dalsze pozostawanie w dotych-
czasowym stanie spowoduje całkowite zniszczenie konstrukcji budynku i koniecznonć jego rozbiórki.
Instalacje elektryczne nie są przystosowane do współczesnych obciążeń. Instalacje wodociągowe i kanali-
zacyjne wymagają wymiany i modernizacji.
Znaczna częnć instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych została wybudowana przez najemców lokali
budujących łazienki w mieszkaniach. Instalacje i łazienki przed 11.11.1994 r. wykonane były przez na-
jemców lokali bez zezwoleń i projektów budowlanych.
W ramach modernizacji budynków należy dokonywać wymiany i ujednolicenia instalacji wodno-
kanalizacyjnej wraz z doprowadzeniem do lokali dotychczas niewyposażonych w taką instalację.
W budynkach dotychczas niewyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną należy w ramach moderni-
zacji wybudować instalację, o ile istnieje możliwonć odprowadzenia ncieków do szamb o odpowiedniej
pojemnonci lub podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
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Wymiany wymagają również instalacje elektryczne we wszystkich budynkach z wyjątkiem Mickiewicza 9,
tlac Aoncielny 3, Grunwaldzka 8, Wesoła 2, Szeroka 14 i Wiosenna 1–6.
Wymiany i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej w poszczególnych budynkach
należy dokonywać jednoczennie. tożądane jest, by remonty kapitalne budynków obejmowały także ter-
momodernizację budynków.
Modernizacji wymagają instalacje centralnego ogrzewania w budynkach;
Lubińska 29, Mickiewicza 28–34, Jana tawła II 6 oraz kotłownie zasilające te instalacje położone w bu-
dynkach; Lubińska 29, Jana tawła II 6 i w budynku kotłowni Mickiewicza 34 (działka nr 201/9 obręb 2).
Wraz z wymianą instalacji należy wymienić piece centralnego ogrzewania na bardziej ekonomiczne i wy-
magające mniejszej obsługi. Wymiana piecy c.o. spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania lokali.
W związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do niej budynki dotychczas odprowa-
dzające ncieki do zbiorników bezodpływowych oraz zlikwidować te zbiorniki.
Wymiana i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej będzie się odbywała z wykorzystaniem przebiegu
tych instalacji oraz odcinków, które ulegną wymianie.

Rozwział wr 3
Praw remowtów i mowerwizadri

I. W nwietle istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dochodów własnych Gminy, w latach 2008–
2012 zakres remontów i modernizacji będzie uzależniony od możliwonci finansowych.

II. tlanuje się wykonanie remontów i modernizacji budynków w latach:
2008 rot
1. Budynek Rybna 15 – współwłasnonć, udział Gminy 757/1000 remont i ocieplenie elewacji budynku,

koszt remontu 24.178,25 zł, udział Gminy 18 302,82 zł.
2. Budynek Lubińska 29 – 100% własnonć Gminy, remont elewacji budynku wraz z malowaniem oraz

wymiana obróbek blacharskich – pasów podrynnowych, koszt remontu 24 241,69 zł.
3. Budynek Batorego 9 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką oraz remont ele-

wacji budynku, koszt remontu 55 886,01 zł.
4. Budynek Mickiewicza 28 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką i elewacji bu-

dynku, koszt remontu 32 043,18 zł.
5. Budynek Zgody 7 – przybudówka z lokalem nr 1 stanowiącym własnonć Gminy, ocieplenie ncian

przybudówki płytami styropianowymi wraz z malowaniem, wymiana pokrycia dachowego papowe-
go, koszt remontu 9 740,67 zł.

6. Budynek Głogowska 1 – współwłasnonć, udział Gminy 727/1000, remont dachu krytego dachów-
ką, remont elewacji, koszt remontu 40.526,89 zł, udział Gminy 29 463,05 zł.

7. Budynek Mickiewicza 26 – 100% własnonć Gminy, rozbiórka budynku, koszt rozbiórki 35 000,00
zł.

8. Budynek Lipowa 7 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego papą wraz z wymianą rynien i
rur spustowych, wstępny koszt remontu 15 000,00 zł.

9. Budynek Aołomłyńska 7 – 100% własnonć Gminy remont dachu krytego dachówką, remont elewa-
cji, wstępny koszt remontu 55 000,00 zł,

RAZEM 2008 rot – 274 677, 42 zł ≈ 274 677 zł.

2009 rot
1. Budynek Batorego 3 – 100% własnonć Gminy, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku,

projektu remontu budynku wraz z modernizacją i szczegółowym kosztorysem remontu, wstępny koszt
ekspertyz i remontu 701 000 zł.

2. Budynek Zgody 1 – 100% własnonć Gminy, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, pro-
jektu remontu budynku wraz z modernizacją i szczegółowym kosztorysem remontu, wstępny koszt
ekspertyz i remontu 752 000 zł.

3. Budynek Zgody 3 – 100% własnonć Gminy, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, pro-
jektu remontu budynku wraz z modernizacją i szczegółowym kosztorysem remontu, wstępny koszt
ekspertyz i remontu 479 000 zł.

4. Budynek Dębiec 10 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji bu-
dynku, podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej, koszt remontu 35 000,00 zł.

5. Budynek 1 Maja 26 współwłasnonć – udział Gminy 858/1000, remont elewacji budynku, remont da-
chu krytego dachówką, koszt remontu 15.000 zł, udział Gminy 12 870,00 zł.

6. Budynek Orla 6 współwłasnonć, udział Gminy 609/1000, remont elewacji budynku, remont dachu
krytego dachówką, wstępny koszt remontu 40.000,00 zł, udział Gminy 24 360,00 zł.

7. Budynek Mickiewicza 13 – współwłasnonć – udział Gminy 704/1000, remont dachu krytego dachów-
ką oraz remont elewacji, wstępny koszt remontu 35.000,00 zł, udział Gminy 24 640,00 zł

Razem 2009 r. – 2 028 870,00 zł

2010 rot
1. Budynek Aoncielna 9 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji

budynku, wstępny koszt remontu 70 000,00 zł.
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2. Budynek Reymonta 25 – 100% własnonć Gminy, wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z
wyrównaniem podłoża, remont elewacji budynku, wstępny koszt remontu 150 000,00 zł.

3. Budynek Różana 4 – 100% własnonć Gminy, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem
do kanalizacji deszczowej, wykonanie elewacji budynku, wstępny koszt remontu 45 000,00 zł.

4. Budynek trzychowa 29 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji
budynku, wstępny koszt remontu 200 000,00 zł.

5. Budynek Lipowa 19 – współwłasnonć – udział Gminy 6386/10000, wymiana pokrycia dachowego pa-
powego, remont elewacji budynku, wstępny koszt remontu 35.000,00 zł, udział Gminy 22 351,00 zł.

6. Budynek tlac Zjednoczenia 8 – współwłasnonć – udział Gminy – 820/1000, remont dachu krytego da-
chówką, remont elewacji budynku, wstępny koszt remontu 50.000,00 zł, udział Gminy 41 000,00 zł.

7. Budynek Lubińska 12 – współwłasnonć – udział Gminy 597/1000, remont dachu krytego dachówką
wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wstępny koszt remontu 25.000,00 zł, udział Gminy
14 925,00 zł.

Razem 2010 rot – 543 276,00 zł.

2011 rot
1. Budynek 1 Maja 6 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji,

wstępny koszt remontu 45 000,00 zł.
2. Budynek 1 Maja 14 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji,

wstępny koszt remontu 45 000,00 zł.
3. Budynek Szkolna 6 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji,

wstępny koszt remontu 55 000,00 zł.
4. Budynek Szkolna 8 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką i papą, remont ele-

wacji, wstępny koszt remontu 65 000,00 zł.
5. Budynek Dziesław 23 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego papą, remont elewacji wraz z

dociepleniem, wstępny koszt remontu 75 000,00 zł.
6. Budynek Lubińska 5 – 5a – współwłasnonć – udział Gminy 534/100 remont elewacji budynku,

wstępny koszt remontu 30.000,00 zł, udział Gminy 16 000,00 zł.
7. Budynek Szkolna 2 – współwłasnonć – udział Gminy 4454/10000 remont dachu krytego dachówką i

papą, wstępny koszt remontu 40.000,00 zł, udział Gminy 18 000,00 zł.
8. Budynek Głogowska 5 – współwłasnonć – udział Gminy 6903/10000, kapitalny remont dachu kryte-

go dachówką, wstępny koszt remontu 45.000,00 zł, udział Gminy 31 000,00 zł.
9. Budynek Batorego 12 – współwłasnonć – udział Gminy 8784/10000, kapitalny remont dachu kryte-

go papą wstępny koszt remontu 25.000,00 zł, udział Gminy 22 000,00 zł.
10. Budynek Aonciuszki 6 – współwłasnonć – udział Gminy 484/1000 remont elewacji budynku, wstęp-

ny koszt remontu 25.000,00 zł, udział Gminy 12 000,00 zł.
11. Budynek Głogowska 8 – współwłasnonć – udział Gminy 761/1000 remont elewacji budynku, wstęp-

ny koszt remontu 40.000,00 zł, udział Gminy 30 500,00 zł.
Razem 2011 r. – 414 500 zł

2012 rot
1. Budynek Lipowa 15 – 100% własnonć Gminy remont dachu krytego papą, remont elewacji, wstępny

koszt remontu 20 000,00 zł,
2. Budynek Wielowien 32 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, remont elewacji,

wstępny koszt remontu 40 000,00 zł,
3. Zaborów 31 – 100% własnonć Gminy, rozbiórka budynku wstępny koszt rozbiórki 80 000,00 zł,
4. Budynek Tymowa 60 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, wstępny koszt

remontu 40 000,00 zł,
5. Budynek Dąbrowa Środkowa 1 – 100% własnonć Gminy, remont dachu krytego dachówką, wstępny

koszt remontu 40 000,00 zł,
6. Budynek Mickiewicza 14 – współwłasnonć – udział Gminy 582/1000 remont dachu krytego da-

chówką, wstępny koszt remontu 25.000,00 zł, udział Gminy 15 000,00 zł.
7. Budynek Wołowska 23 – współwłasnonć – udział Gminy 59/100 remont elewacji, wstępny koszt

remontu 20.000,00 zł, udział Gminy 12 000,00 zł.
8. Budynek Lipowa 12 – współwłasnonć – udział Gminy 576/1000 remont dachu krytego dachówką,

wstępny koszt remontu 25.000,00 zł, udział Gminy 14 500,00 zł.
9. Budynek Lipowa 8 – współwłasnonć – udział Gminy 5467/10000 remont dachu krytego dachówką,

wstępny koszt remontu 25.000,00 zł, udział Gminy 17 000,00 zł.
10. Budynek Robotnicza 11 – współwłasnonć – udział Gminy 55/100 remont dachu krytego dachówką

wraz z przemurowaniem kominów, wstępny koszt remontu 35.000,00 zł, udział Gminy 27 000,00 zł.
11. Budynek Lipowa 9 – współwłasnonć – udział Gminy 71/100 remont elewacji, wstępny koszt remontu

20.000,00 zł, udział Gminy 14 000,00 zł.
12. Razem 2012 – 319 500 zł.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnonląskiego Nr 207 –  14782  – toz. 2309

Rozwział wr 4
Prawowawa sprzeważ rotari w torerwydo ratado

1. W latach 2008–2012 planuje się sprzedaż lokali w następującej wielkonci.

Lata 2008 2009 2010 2011 2012

Ilonć lokali 40 8 8 8 8

2. Sprzedaż lokali będzie następowała z zaproponowaniem pierwszeństwa okrenlonego w art. 34 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomonciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami).

Rozwział wr 5
Zasawy porityti dzywszower

I Stan mieszkań oraz budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wymaga znacz-
nych nakładów finansowych. Obecne czynsze nie zapewniają możliwonci zgromadzenia wystarczają-
cych nrodków finansowych na prawidłowe gospodarowanie zasobem Gminy.
Zatem konieczne staje się podnoszenie czynszów, tak aby w latach 2008–2012 można było osiągnąć,
a przynajmniej zbliżyć do samofinansowania się zasobów mieszkaniowych Gminy. W celu ograniczenia
niekorzystnych skutków podwyżki czynszów dla najuboższych najemców, których własne możliwonci
finansowe nie pozwalają pokryć pełnych kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub socjalnego, nadal
będzie propagowana możliwonć uzyskania pomocy poprzez dodatki mieszkaniowe oraz nwiadczenia
wypłacane przez MGOtS w Ścinawie.

II W związku z powyższym ustala się następujące zasady polityki czynszowej:
1. Wysokonć czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne zależna będzie od ist-

nienia czynników podwyższających i obniżających wartonć użytkową lokalu okrenlonych w ust. 7 i 8
2. Miesięczny czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego ustalany

będzie na podstawie stawki bazowej oraz czynników podwyższających i obniżających.
3. trzewiduje się, że w okresie objętym uchwałą roczny czynsz za l m² powierzchni użytkowej lokalu

lub domu jednorodzinnego nie przekroczy 3% wysokonci wskaźnika przeliczeniowego kosztu od-
tworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa dolnonląskiego.
Wartonć wskaźnika przeliczeniowego ogłasza co 6 miesięcy Wojewoda Dolnonląski w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnonląskiego w drodze obwieszczenia.

4. Stawki bazową czynszu ustala Burmistrz  Ścinawy w drodze zarządzenia podanego do publicznej wia-
domonci z zastrzeżeniem ust. 3, w wysokonci zapewniającej pokrycie kosztów utrzymania lokali.

5. Zmiana stawki bazowej czynszu dokonywana będzie nie częnciej niż co 6 miesięcy. Nowe stawki
obowiązywać będą zawsze od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
stawka bazowa została zmieniona, chyba że Burmistrz okrenli termin dłuższy. Ograniczenie to nie
dotyczy opłat niezależnych od włanciciela.

6. trzy zmianie stawki bazowej czynszu Burmistrz Ścinawy będzie ją podwyższał w granicach okre-
nlonych ustawą.

7. Ustala się następujące czynniki podwyższające wartonć użytkową lokalu:
a/ łazienka w lokalu 20%
b/ ubikacja spłukiwana w lokalu 20%
c/ instalacja centralnego ogrzewania w lokalu (ciepło dostarczane z kotłowni lokalnych) 20%
d/ lokal z w. c. do wyłącznego użytku najemcy, położony w budynku poza lokalem 10%
e/ łazienka przeznaczona do wspólnego użytku przez najemców co najmniej dwu lokali 10%
f/ w. c. położone w budynku poza lokalem przeznaczone do wspólnego użytku 5%
g/ powierzchnia użytkowa lokalu lub domu jednorodzinnego przekraczająca 80 m2 10%
h/ przedmiotem najmu jest dom jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej, szeregowej lub bliźnia-

czej 25%
8.Ustala się następujące czynniki obniżające wartonć lokalu:

a/ brak urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w lokalach 20%
b/ kuchnia bez naturalnego onwietlenia 10%
c/ brak odrębnego pomieszczenia kuchennego 20%
d/ lokal położony powyżej V kondygnacji w budynku bez windy 5%
e/ lokal położony poza obszarem miasta Ścinawa 20%

9. Łączna wartonć czynników obniżających nie może przekroczyć 50%
10. Obliczenia stawki za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu dokonuje administrator lokalu.
11. to wykonaniu remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu, nowy czynsz naliczać się będzie według

czynników aktualnych po wykonaniu remontu, modernizacji lub adaptacji. Wzrost czynszu z powo-
du podwyższenia standardu nie stanowi podwyżki czynszu.

12. Czynsz płatny jest miesięcznie z góry do 25 każdego miesiąca do kasy Zakładu Gospodarki Aomu-
nalnej w Ścinawie oraz na wskazany przez niego rachunek bankowy.
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Rozwział wr 6
Sposób i zasawy zarząwzawia rotarami i buwywtami wdoowządymi w stław miesztawiowego zasobu gmiwy
oraz przewiwywawe zmiawy w zatresie zarząwzawia miesztawiowym zasobem Gmiwy Śdiwawa w torerwydo
ratado.

1. Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa bezponrednio poprzez gminny zakład budże-
towy – Zakład Gospodarki Aomunalnej w Scinawie. ZGA administruje budynkami ze 100% udziałem
Gminy oraz lokalami stanowiącymi własnonć Gminy położonymi w budynkach wspólnot mieszkanio-
wych.

2. Docelowo zakłada się, że zadaniem zarządzania zasobem komunalnym będzie zajmowała się jednostka
odpowiedzialna tylko za komunalny zasób mieszkaniowy, natomiast funkcję zarządzania – administro-
wania udziałami Gminy w nieruchomonci wspólnej budynków wspólnot mieszkaniowych przejmą pro-
fesjonalni (posiadający licencje zarządcy nieruchomonci) zarządcy.

3. Wzajemne stosunki pomiędzy gminą – włancicielem, a zarządcą – administratorem będą regulować
umowy o zarządzaniu.

4. trzyjęte rozwiązanie przyniesie poprawę efektywnonci gospodarowania zasobem mieszkaniowym po-
przez poddanie czynnonci zarządzania zasadom rynkowym, a więc i konkurencji oraz odciążenie Gminy
od zadań związanych z bieżącym utrzymaniem znacznej częnci zasobu.

Rozwział wr 7
Źrówła fiwawsowawia gospowarti miesztawiower w torerwydo ratado.

1. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2008–2012 będą:
a/ wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych,
b/ wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych,
c/ dotacje celowe z budżetu Gminy na utrzymanie lokali mieszkalnych,
d/ dotacje celowe z budżetu Gminy na remonty i modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy,
e/ wpływy reklam,
f/ wpływy z odsetek za nieterminowe płatnonci czynszów i opłat niezależnych od włancicieli,
g/ dochody uzyskane z prac remontowych wykonywanych poza mieszkaniowym zasobem Gminy.

2. Budżet Gminy Ścinawa będzie pokrywał Zakładowi budżetowemu różnicę między czynszami płaconymi
przez najemców a wydatkami ponoszonymi na bieżącą eksploatację oraz kosztami remontów moderni-
zacji budynków zgodnie z udziałami Gminy w nieruchomonci wspólnej oraz w lokalach będących wła-
snoncią Gminy.

3. todejmowane będą starania o uzyskanie nrodków finansowych z Unii Europejskiej, Międzynarodowego
Banku Odbudowy i Rozwoju, innych funduszy krajowych i zagranicznych, a także kredytów preferen-
cyjnych przeznaczonych na remont i modernizację posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz na inwe-
stycje mieszkaniowe.

Rozwział wr 8
Wysotość wywattów w torerwydo ratado z powziałem wa toszty bieżąder etsproatadri, toszty remowtów i
mowerwizadri buwywtów i rotari wdoowządydo w stław miesztawiowego zasobu Gmiwy Śdiwawa, toszty
zarząwu wierudoomośdiami wspórwymi, w ttórydo Gmiwa Śdiwawa rest rewwym z właśdidieri, a tatże
wywatti iwwestydyrwe.

1. Wysokonć wydatków w poszczególnych latach przedstawia tabela.
2. Wydatki w tabeli przedstawiono wg cen i kosztów z 2008 r., w kolejnych latach  należy zweryfiko-

wać kwoty o wartonci inflacji;
3. 

Tabera

RODZAJ WYDATAU 2008 2009 2010 2011 2012
Aoszty bieżącej

eksploatacji
390.100 385.000 380.200 348.100 360.000

Aoszty remontów
i modernizacji

238.192 2.028.870 558.276 414.500 374.500

Aoszty zarządu
nieruchomonciami

wspólnymi
138.000 139.500 140.100 144.200 145.000

WYDATAI
INWESTYCYJNE

650.00 650.000 650.000

RAZEM 766.292 2.553.370 1.728.576 1.556.800 1.529.500
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Rozwział wr 9
Opis iwwydo wziałań marądydo wa deru poprawę wytorzystawie i radrowarizadrę gospowarowawia mieszta-
wiowym zasobem Gmiwy Śdiwawa, a w szdzegórwośdi:
a/ wiezbęwwy zatres  zamiaw rotari związawydo z remowtami buwywtów i rotari
b/ prawowawą sprzeważ rotari

1. Gmina oraz administrator mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa będą dążyć do racjonalizacji   go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa przez popieranie zamian dużych lokali za-
mieszkałych przez nieliczne rodziny na mniejsze przy zachowaniu normy 7–10 m² powierzchni miesz-
kalnej na osobę.

2. W sytuacjach gdy najemca opłaca roczny czynsz niższy niż 3% wartonci odtworzeniowej lokalu a w
zajmowanym lokalu przypada więcej niż 15 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę, Zakład Gospodarki
Aomunalnej w Ścinawie będzie proponował najemcy lokal zamienny.

3. Zakład Gospodarki Aomunalnej w Ścinawie będzie występował z pozwami do Sądu o eksmisję  z lokalu
w szczególnonci przeciwko najemcom zalegającym z czynszem zajmującym lokale wyposażone w w.c.
łazienkę oraz ewentualnie centralne ogrzewanie.

4. Gmina Ścinawa wraz z Zakładem Gospodarki Aomunalnej w Ścinawie będą promować:
a/ zamianę mieszkań w celu dostosowania warunków mieszkaniowych najemców do ich możliwonci

finansowych,
b/ system pomocy dla najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

5. W ramach niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, konieczne
będzie uzyskanie lokali zamiennych:
w 2009 r.:
a/ 6 lokali dla najemców lokali w budynku przy ul. Zgody 1,
c/ 4 lokale dla najemców lokali w budynku przy ul. Zgody 3 ,
w 2011 r.:
a/ jednego lokalu dla najemcy lokalu przy ul. Szkolnej 2/3
tozostałe planowane remonty nie wymagają wysiedlenia najemców.

6. Lokale przeznaczone do rozbiórki nie są obecnie zamieszkałe, nie ma więc potrzeby zapewniania lokali
zamiennych.

7. W celu racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa, Burmistrz Ścinawy
będzie dążył do sprzedaży lokali w budynkach, gdzie pozostały 1–2 lokale niestanowiące własnonć
Gminy, Zarząd będzie dążył także do. sprzedaży domów jednorodzinnych znajdujących się w najmie.

8. Nie proponuje się wskazania lokali planowanych do sprzedaży w mynl art. 21 ust. 4 ustawy z powodu
braku lokali zamiennych oraz całkowitego niewykorzystywania tej instytucji przy wykonywaniu wielo-
letniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa na lata 2002–2007.

2310

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  ŚWIEBODZICACH
NR XXXII/180/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie ustarewia dew za usługi przewozowe świawdzowe śrowtami trawsportu
zbiorowego orgawizowawego przez gmiwę wa terewie miasta Świebowzide

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Ceny biletów za usługi przewozowe nwiadczone
nrodkami transportu zbiorowego organizowane-
go przez gminę na terenie miasta Świebodzice
ustala się następująco:
a) bilet jednorazowy – 2 zł 00 gr.
b) bilet jednorazowy ulgowy ustawowy 50% –

1zł 00 gr.
c) bilet jednorazowy ulgowy gminny 40 % –

1 zł 20 gr.
d) bilet miesięczny – 70 zł 00 gr.
e) bilet półmiesięczny – 35 zł 10 gr.

f) bilet miesięczny ulgowy – 40 zł 00 gr.
g) bilet półmiesięczny ulgowy – 20 zł 00 gr.
h) za przewóz zwierząt, bagażu podręcznego o

wymiarach powyżej 60 cm x 40 cm x 20 cm
– 2 zł 00 gr.

2) Ceny biletów, o których mowa w ust. 1, zawie-
rają podatek VAT.

§ 2

Zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bez-
płatnych ustala się następująco:
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1) Do korzystania z przejazdów bezpłatnych
uprawnieni są:
a) członkowie parlamentów taństw Członkow-

skich Unii Europejskiej – na podstawie legi-
tymacji,

b) dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem nie-
korzystania przez dziecko z oddzielnego miej-
sca do siedzenia – na podstawie dowodu
osobistego bądź innego dokumentu jednego z
rodziców lub prawnego opiekuna, stwierdza-
jącego wiek dziecka,

c) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat nie-
realizujące obowiązku szkolnego w placów-
kach onwiatowych z powodu choroby lub
niepełnosprawnonci i towarzyszący im opie-
kunowie, którzy ukończyli 18 rok życia – na
podstawie zanwiadczenia wydanego przez
odpowiednią instytucję o wypłaceniu dodatku
pielęgnacyjnego,

d) uczniowie szkół specjalnych i towarzyszący
im opiekunowie, którzy ukończyli 18 rok ży-
cia na trasie dom szkoła – na podstawie legi-
tymacji szkoły specjalnej,

e) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na
podstawie dowodu osobistego lub innego do-
kumentu stwierdzającego tożsamonć,

f) inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie
legitymacji inwalidy wojennego lub legityma-
cji wojskowej wydanej przez uprawniony or-
gan,

g) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samo-
dzielnej egzystencji i ich opiekunowie, którzy
ukończyli 18 rok życia, osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawnonci i ich opiekuno-
wie, którzy ukończyli 18 rok życia – na pod-
stawie decyzji uprawnionego organu lub do-
kumentu wydanego przez organ powołany do
orzekania o stopniu niepełnosprawnonci i
dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamonci,

h) ociemniali, niewidomi i towarzyszący im
przewodnicy, którzy ukończyli 13 rok życia
albo pies przewodnik – na podstawie legity-
macji wydanych przez uprawniony organ,

i) umundurowani funkcjonariusze Straży Miej-
skiej,

j) umundurowani funkcjonariusze tolicji do
stopnia aspiranta włącznie,

k) umundurowani żołnierze Żandarmerii Woj-
skowej do stopnia sierżanta sztabowego
włącznie,

l) żołnierze czynnej służby zasadniczej do stop-
nia starszego kaprala włącznie i osoby odby-
wające zastępczą służbę wojskową – na
podstawie książeczki wojskowej z odpowied-
nim wpisem,

ł) osoby represjonowane w związku z deporta-
cją do ZSRR – na podstawie legitymacji oso-
by represjonowanej, wystawionej przez organ
rentowy.

2) Do korzystania z przejazdów ulgowych ustawo-
wych uprawnieni są:
a) studenci szkół wyższych,  policealnych i po-

maturalnych – na podstawie legitymacji stu-
denckiej lub szkolnej,

b) emeryci i rencinci – na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamonć i dokumentu potwier-
dzającego nabycie praw do renty lub emery-
tury,

c) osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowa-
nego i lekkiego na podstawie dokumentu wy-
danego przez organ powołany do orzekania o
stopniu niepełnosprawnonci,

d) współmałżonkowie emerytów i rencistów, na
których pobierane są dodatki rodzinne lub in-
ne nwiadczenia równorzędne – na podstawie
legitymacji wydanej przez uprawniony organ
z odpowiednim wpisem i dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego toż-
samonć, jeżeli obowiązek zamieszczenia ta-
kiego wpisu przewidują przepisy obowiązują-
ce w systemach prawnych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej,

e) kombatanci i osoby represjonowane – na
podstawie legitymacji uprawniającej do ulgi.

3) Do korzystania z przejazdów ulgowych gmin-
nych uprawnieni są:
a) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjal-

nych, ponadgimnazjalnych na podstawie
ważnej legitymacji szkolnej,

b) dzieci w wieku 4–6 lat na podstawie doku-
mentu potwierdzającego wiek dziecka.

§ 3

1) Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:
a) za przejazd bez ważnego biletu – 50-krotnonć

ceny biletu za przejazd jednorazowy,
b) za brak ważnego dokumentu uprawniającego

do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego –
50-krotnonć ceny biletu za przejazd jednora-
zowy,

c) za brak ważnego biletu na przewóz zwierząt,
bagażu podręcznego o wymiarach powyżej
60 cm x 40 cm x 20 cm – 20-krotnonć ceny
biletu za przejazd jednorazowy,

d) za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu
albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na
warunkach szczególnych – bez zachowania
tych warunków – 20-krotnonć ceny biletu za
przejazd jednorazowy,

e) za spowodowanie przez podróżnego zatrzy-
mania lub zmiany trasy nrodka transportowe-
go bez uzasadnionej przyczyny – 150-
krotnonć ceny biletu za przejazd jednorazo-
wy,

f) za celowe zniszczenie pojazdu lub jego częnci
– według kalkulacji usunięcia szkody.

2) W przypadku natychmiastowego uiszczenia
opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od
daty wystawienia dokumentu zobowiązującego
do uiszczenia tej opłaty wysokonć opłaty dodat-
kowej ustalonej jak w pkt od 1 do 5 obniża się o
30%.

§ 4

W nrodkach transportu zbiorowego organizowane-
go przez gminę na terenie miasta Świebodzice bile-
ty sprzedawane będą przez kierowców pojazdów
zbiorowego transportu publicznego.
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§ 5

Traci moc uchwała nr XXV/227/04 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004 r. w spra-
wie ustalenia cen za usługi przewozowe nrodkami
transportu zbiorowego organizowanego przez gmi-
nę na terenie miasta Świebodzice (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Dolnonląskiego Nr 122, poz.
2144 ze zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świebodzice.

§ 7

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

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej
oraz rozplakatowaniu w nrodkach transportu
zbiorowego organizowanego przez gminę na te-
renie miasta Świebodzice.

tRZEWODNICZĄCA RADY

ELŻBIETA HORODECKA

2311

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 173/08

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie wyrażewia zgowy wa uwzierewie bowifitaty ow opłaty za przetształ-
dewie prawa użyttowawia wiedzystego w prawo właswośdi wierudoomośdi
        wytorzystywawydo rub przezwadzowydo wa dere miesztawiowe

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 7 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własnonci nieruchomonci (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, zm.
z 2007 r. Nr 191, poz. 1371), Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego przysługującego osobom fi-
zycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym w
prawo własnonci nieruchomonci zabudowanych
na cele mieszkaniowe w takiej wysokonci, aby
pozostała do zapłaty opłata stanowiła :
1) 10 % ceny nieruchomonci jako przedmiotu

prawa własnonci, lecz nie mniej niż 1000 zł,
jeżeli użytkowanie wieczyste trwało nie kró-
cej niż 8 i nie dłużej niż 10 lat;

2) 8 % ceny nieruchomonci jako przedmiotu
prawa własnonci, lecz nie mniej niż 800 zł,
jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż
10 oraz krócej niż 25 lat;

3) 5% ceny nieruchomonci jako przedmiotu
prawa własnonci, lecz nie mniej niż 500 zł,
jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 25 lat i

dłużej lub została wniesiona opłata za cały
okres użytkowania wieczystego niezależnie
od czasu jego trwania.

2. trzepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do nie-
zabudowanych działek gruntu, które zostały zby-
te na poprawę warunków zagospodarowania
przyległych nieruchomonci zabudowanych, wy-
korzystywanych na cele mieszkaniowe.

§ 2

W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nie-
ruchomonci, bonifikaty udziela się proporcjonalnie
do częnci wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
troporcje okrenla się na podstawie powierzchni
użytkowej lokali lub obiektów kubaturowych znaj-
dujących się w obrębie danej nieruchomonci.

§ 3

Bonifikata nie jest udzielana osobom posiadającym
zadłużenie wobec Gminy Miejskiej Zgorzelec.
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§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zgorzelec.

§ 5

Traci moc uchwała nr 324/05 Rady Miasta Zgo-
rzelec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własnonci nieruchomonci wykorzystywanych
na cele mieszkaniowe oraz nieruchomonci rolnych,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnonląskiego dnia 16 lutego 2006r. Nr 35,
poz. 519.

§ 6

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

tRZEWODNICZĄCY RADY

ARTUR BIELIŃSKI

2312

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
NR 190/08

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiaw wo Statutu Miasta Zgorzered

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1
i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, zm. z 2003 r., Nr 214, poz. 1806,: Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r.: Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2005r. Nr 172 poz.
1441, zm. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181, poz.
1337, zm. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218), Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 64/03 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z
dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Miasta
Zgorzelec – tekst jednolity Obwieszczenie trze-
wodniczącego Rady Miasta Zgorzelec z dnia 1 mar-
ca 2006r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnonląskiego Nr 85, poz. 1436,
zm. uchwała nr 60/07 Rady Miasta Zgorzelec z
dnia 25 kwietnia  2007 r. w sprawie zmiany do
Statutu Miasta Zgorzelec, (opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnonląskiego z
dnia 17 maja 2007 r. Nr 117, poz. 1555) zm.
uchwała nr 96/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia
11 wrzennia 2007 r. w sprawie zmiany do Statutu
Miasta Zgorzelec, (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnonląskiego z dnia
28 wrzennia 2007 r. Nr 244, poz. 2794) wprowa-
dza się następujące zmiany:
1) W § 33 wprowadza się punkt 7 w brzmieniu „7)

Aomisja Statutowa.”;

2) W § 35 wprowadza się punkt 7 w brzmieniu „7)
Aomisja Statutowa, której przedmiotem działania
objęte są m.in. sprawy:
a) opiniowania projektu Statutu Miasta Zgorze-

lec,
b) przedstawiania zmian do Statutu Miasta Zgo-

rzelec,
c) opiniowania projektów aktów ustrojowych

jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej
Zgorzelec.”.

§ 2

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

tRZEWODNICZĄCY RADY

ARTUR BIELIŃSKI
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2313

UCHWAŁA RADY GMINY W JEMIELNIE
NR XXII/89/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie bowifitat i zasaw sprzeważy rotari miesztarwydo w trybie
bezprzetargowym wa rzedz waremdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11, art. 67, art.
68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomonciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy w Jemielnie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała reguluje zasady sprzedaży budynków i
lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nierucho-
monci, przyznawanie bonifikat oraz wysokonć
oprocentowania przy sprzedaży na raty.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
– lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć

wydzieloną trwałymi ncianami w obrębie budyn-
ku izbę lub zespół izb, przeznaczone na stały
pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami po-
mocniczymi w danej nieruchomonci mieszka-
niowej służą do zaspokajania potrzeb ich miesz-
kańcom i wchodzą w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Jemielno

– najemcy – należy rozumieć osobę mającą tytuł
prawny do wynajmu lokalu mieszkaniowego za-
warty na czas nieokrenlony

– wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Jemiel-
no.

§ 3

1. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne w
budynkach:
– przeznaczonych do rozbiórki
– w których przewidywana jest zmiana funkcji.

2. Wójt może odmówić sprzedaży lokali mieszkal-
nych w budynkach objętych szczególną ochroną
konserwatora budynków.

3. Wójt odmawia sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty w
przypadku gdy:
– najemca zalega z czynszem lub innymi opła-

tami za lokal mieszkalny
– najemca posiada tytuł prawny do innego lo-

kalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego
– w budynkach, w których znajdują się lokale

użytkowe wykorzystywane do realizacji ce-
lów publicznych – chyba że Rada Gminy po-
stanowi inaczej.

4. Wyłącza się ze sprzedaży lokale socjalne.

§ 4

1. tierwszeństwo nabycia budynku lub lokalu
mieszkalnego stanowiącego własnonć gminy

przysługuje jego najemcy bez względu na datę
zawarcia umowy najmu.

2. Ceną lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży na rzecz najemcy jest wartonć lokalu
okrenlona przez rzeczoznawcę majątkowego,
przy czym cena zachowuje swą ważnonć 12
miesięcy od daty jej ustalenia.

§ 5

1. W przypadku jednorazowej zapłaty całonci ceny:
1) nabywcom lokali mieszkalnych przysługuje bo-

nifikata w wysokonci 60% wartonci lokalu;
2) nabywcom lokali mieszkalnych o złym stanie

technicznym, stwierdzonym opinią osób
uprawnionych, przysługuje bonifikata w wyso-
konci 95% wartonci lokalu.

2. W przypadku sprzedaży na raty:
1) nabywcom, którzy nabędą lokal na raty z

pierwsza wpłatą 15% wartonci lokalu i spłacą
raty w okresie 5 lat otrzymają bonifikatę w
wysokonci 45% wartonci lokalu;

2) nabywcom, którzy nabędą lokal na raty z
pierwszą wpłatą w wysokonci 20% wartonci
lokalu i spłacą raty w okresie 10 lat otrzy-
mają bonifikatę w wysokonci 35% wartonci
lokalu.

3. Rozłożona na raty niespłacona częnć ceny pod-
lega zabezpieczeniu hipotecznemu na rzecz
Gminy Jemielno, a oprocentowanie raty rocznej
ustala się przy zastosowaniu aktualnie obowią-
zującej stopy redyskonta weksli stosowanej
przez NBt.

4. Raty płatne są do 31 marca każdego roku.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
nląskiego NA.II.0911-4/348/08  z dnia 18 lipca
2008 r. stwierdzono nieważnonć § 5 ust. 4)

§ 6

Nabywca lokalu mieszkalnego ma obowiązek zwró-
cić kwotę równą udzielonej bonifikacie, po jej walo-
ryzacji, o ile przed upływem 5 lat, licząc od daty
jego nabycia, zbył lokal mieszkalny lub wykorzystał
go na inny cel. Nie dotyczy to zbycia na rzecz oso-
by bliskiej w rozumieniu przepisów prawa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
nląskiego NA.II.0911-4/348/08  z dnia 18 lipca
2008 r. stwierdzono nieważnonć § 6)
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§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą
obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomonciami oraz
przepisy Aodeksu Cywilnego.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
nląskiego NA.II.0911-4/348/08  z dnia 18 lipca
2008 r. stwierdzono nieważnonć § 7)

§ 8

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty
500,00 zł tytułem zaliczki na pokrycie kosztów
przygotowania nieruchomonci lokalowej do
sprzedaży.

2. W przypadku odstąpienia od kupna, zaliczka
przepada na rzecz Urzędu Gminy w Jemielnie.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
nląskiego NA.II.0911-4/348/08  z dnia 18 lipca
2008 r. stwierdzono nieważnonć § 8)

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Jemielno.

§ 10

Traci moc:
1. Uchwała nr XXXXVII/35/98 Rady Gminy Je-

mielno z dnia 10 czerwca 1998 roku w sprawie:
pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
oraz stosowania bonifikat od ceny lokali miesz-
kalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej.

2. Uchwała nr XXXVII/252/2001 Rady Gminy Je-
mielno z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy
nr XXXXVII/35/98 z dnia 10 czerwca 1998 roku
dotyczącej pierwszeństwa w nabywaniu lokali
mieszkalnych oraz stosowania bonifikat od ceny
lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bez-
przetargowej.

§ 11

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

tRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ANDRZEJ MATUSZÓW

2314

UCHWAŁA RADY GMINY W JEMIELNIE
NR XXII/91/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zasaw przyzwawawia stypewwium Wórta Gmiwy Jemierwo wra
udzwiów za wybitwe wywiti w waude oraz osiągwiędia wautowe, sportowe
                                            i artystydzwe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendia za wybitne wyniki w na-
uce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i arty-
styczne przyznawane przez Wójta Gminy Jemielno
dla wyróżniających się uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Jemielno.

§ 2

Celem stypendium Wójta Gminy Jemielno jest promo-
wanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżnia-
jących się szczególnymi wynikami w nauce oraz osią-
gnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi.

§ 3

1. Wysokonć nrodków przeznaczonych corocznie
na stypendia okrenla uchwała budżetowa Rady
Gminy Jemielno.

2. Środki te mogą być powiększone o darowizny
przekazane na ten cel od osób prawnych i fi-
zycznych.

§ 4

Wysokonć stypendiów oraz ich liczbę ustala każdo-
razowo Wójt Gminy Jemielno.
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§ 5

1. Zasady przyznawania stypendiów za:
a) wybitne wyniki w nauce uczniom szkół z te-

renu gminy,
b) wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej,

sportowej i artystycznej uczniom szkół z te-
renu naszej gminy, szczegółowo okrenla  Re-
gulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy
Jemielno dla uczniów za wybitne wyniki w
nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i
artystyczne stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

tRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ANDRZEJ MATUSZÓW

Załądzwit wr 1 wo udowały Rawy Gmiwy
w Jemierwie wr XXII/91/08 z wwia 26 dzerwda
2008 r. (poz. 2314)

Reguramiw uwzierawia stypewwiów Wórta Gmiwy Jemierwo wra udzwiów za wybitwe wywiti w waude
oraz osiągwiędia wautowe, sportowe i artystydzwe

§ 1

1. Stypendium udzielane jest za:
a) wybitne wyniki w nauce uczniom szkół z terenu gminy,
b) wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej uczniom szkół z obwodu szko-

ły.
2. Stypendium może być przyznawane uczniom klas IV–VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum.
3. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1 i 2, którzy są mieszkańcami lub należą

do obwodu szkolnego naszej gminy, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest
wniosek.

4. Stypendium przyznaje się jednorazowo na koniec roku szkolnego i nie ma ono charakteru socjalnego.
5. Dokumentację stypendium stanowią kompletne wnioski o stypendium.
6. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
a) uzyskali na koniec roku szkolnego nrednią ocen 5,3 lub więcej,
b) posiadają wzorową ocenę z zachowania.

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich

konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych,
b) uzyskali na koniec roku szkolnego nrednią ocen 4,7 lub więcej,
c) posiadają co najmniej bardzo dobrą  ocenę z zachowania.

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następu-
jące warunki:
a) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych uczestniczyli w zawodach sportowych na szcze-

blu wojewódzkim lub zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie
sportu;

b) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie nastę-

pujące warunki;
a) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ponadpowiatowym,
b) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5. Stypendium za wybitne osiągnięcia można przyznać uczniom, którzy mają inne  osiągnięcia   naukowe
i artystyczne promujące naszą gminę.

6. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
7. Stypendynci otrzymują dyplomy „Najlepszy z Najlepszych”, które wręczane będą przez Wójta Gminy i

trzewodniczącego Rady w sposób uroczysty.
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§ 3

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować;
a) dyrektorzy szkół,
b) dyrektor Gminnego Onrodka Upowszechniania Aultury, kierownik Gminnej Biblioteki tublicznej,

stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów do nich należących.
2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szcze-

gólne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe , sportowe i artystyczne.
3. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jemielnie do 15 czerwca każ-

dego roku.
4. Stypendium na podstawie złożonych wniosków przyznaje Wójt Gminy Jemielno po zaopiniowaniu ich

przez powołaną przez niego komisję stypendialną
5. Stypendium wpłacone jest jednorazowo do dnia 31 sierpnia danego roku w kwocie do 1000,00 zł net-

to, do rąk rodzica bądź prawnego opiekuna lub przekazywane jest przelewem na wskazane prze nich
konto.

6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe
stypendium w formie rzeczowej lub finansowej.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje Wójt Gminy .

§ 6

 Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnonląskiego.

Załądzwit wo reguramiwu przyzwawawia
stypewwiów Wórta Gmiwy Jemierwo

                                                                                                    Data …………………………
Wnioskodawca:
……………………..
……………………..
……………………..

WNIOSEA
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Jemielno za osiągnięcia

………………………………………………………………….……………………………..…
( wpisać odpowiednio naukowe, sportowe lub artystyczne)

  1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………
  2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………
  3. Adres zamieszkania …………………………………………………………
  4. Nazwa szkoły / klasa ……………………………………………………...
  5. Ocena z zachowania ucznia ……………………………………………..
  6. Wyszczególnienie osiągnieć………………………………………………
……………………………………………………………………………………

  7. Opinia dyrektora szkoły …………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
  8. Opinia trenera (w przypadku stypendium sportowego) …………………………
…………………………………………………………………………………………………..

  9. Opinia opiekuna (w przypadku stypendium artystycznego)………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
10. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:
     1) ……………………………………………………………………………………………
     2) ……………………………………………………………………………………………
     3) ……………………………………………………………………………………………
                                                                                                    …………………………..
                                                                                                   ( podpis wnioskodawcy)
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2315

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE
NR XVII/90/08

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie udowarewia zmiawy miersdowego prawu zagospowarowawia prze-
strzewwego terewu wziałet wr 146/1 (dzęść) i 354/4 (dzęść) w obrębie wsi
                          Gwiewomierz w gmiwie Legwidtie Pore

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; z późn. zmia-
nami), 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; z późn.
zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie tole nr III/12/06 z dnia
28 grudnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie tole
zmienionej uchwałą nr XIII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., uchwala się, co
następuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisy ogórwe

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działek nr 146/1 (częnć)
354/4 (częnć) położonego w obrębie wsi Gnie-
womierz, po stwierdzeniu jego zgodnonci z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
uchwalonego uchwałą nr IV/14/98 Rady Gminy
Legnickie tole z dnia 30 grudnia 1998 r., zmie-
nionego uchwałami Rady Gminy Legnickie tole:
nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. oraz nr
XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na
rysunkach planu.

3. Integralnymi częnciami planu są następujące
załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 :

1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach
ich finansowania.

§ 2

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 146/1 (częnć) 354/4 (częnć) we wsi
Gniewomierz,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały w
skali 1 : 1000,

3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wej-
ncia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy

zmienione po uchwaleniu planu, ale nie-
sprzeczne z ustaleniami planu,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawo-
we, które uzupełniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe,

7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni
działki (terenu),

8) wskaźniku intensywnonci zabudowy działki –
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązują-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zlo-
kalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu),

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię (granicę), której nie może prze-
kroczyć zabudowa kubaturowa.

§ 3

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

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania,
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3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów, odno-
szące się do ich przeznaczenia oraz warun-
ków zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. tozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu

stanowią informacje niebędące ustaleniami planu.

R o z d z i a ł   2

Ustarewia szdzegółowe

§ 4

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem MN:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-

uciążliwe, urządzenia infrastruktury technicz-
nej, zieleń przydomowa.

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem Dww:
przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.

§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego:
1) projektowane budynki, w obrębie każdego z

wyodrębnionych terenów (1 MN, 2 MN), winny
charakteryzować się jednakowymi lub zbliżony-
mi do siebie parametrami kształtowania zabu-
dowy w zakresie sposobu usytuowania na dział-
ce oraz formy i pokrycia dachów;

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., wy-
stępujące w obrębie poszczególnych działek bu-
dowlanych, winny cechować się podobnym cha-
rakterem.

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony nrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-

nu objętego planem winny spełniać wymagania z
zakresu ochrony nrodowiska, okrenlone stosow-
nymi przepisami odrębnymi;

2) dachy budynków winny posiadać formę trady-
cyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia
połaci dachowych od 30 do 45 stopni.

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej:
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzo-

nych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.

§ 8

Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych nie ustala się, ze względu
na ich brak w obszarze planu.

§ 9

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – według usta-

leń na rysunkach planu;
2) maksymalna wysokonć budynków – dwie kon-

dygnacje, w tym poddasze użytkowe;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2;
4) maksymalny wskaźnik intensywnonci zabudowy

– 0,3;
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie

czynnej – 0,4.

§ 10

Wymagań dotyczących terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, nie ustala się, ze względu na
ich brak w obszarze planu.

§ 11

Ustala się następujące szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomonci:
1) minimalna powierzchnię działki – 700 mkw,
2) minimalna szerokonć frontu działki – 18m.

§ 12

Ustala się następujące szczególne warunki zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu:
1) na obszarach bezponredniego zagrożenia powo-

dzią obowiązuje zakaz lokalizowania inwestycji
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na nrodowisko w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2004 r. w sprawie okrenlenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na nrodowisko oraz szczegółowych uwarunko-
wań związanych z kwalifikowaniem przedsię-
wzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na nrodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.
2573, z późn. zm.), gromadzenia ncieków, od-
chodów zwierzęcych, nrodków chemicznych, a
także innych materiałów, które mogą zanieczy-
ncić wody, prowadzenia odzysku lub unieszko-
dliwiania odpadów, w tym w szczególnonci ich
składowania, wykonywania urządzeń wodnych
oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,
sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształto-
wania terenu, składowania materiałów oraz wy-
konywania innych robót i czynnonci, które mo-
głyby utrudnić ochronę przed powodzią oraz
wpłynąć na pogorszenie jakonci wód;

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN obo-
wiązuje zakaz grodzenia i lokalizacji urządzeń in-
frastruktury w odległonci mniejszej niż 1,5 m od
granicy działki stanowiącej wodę publiczną (rz.
Wierzbiak), z uwagi na potrzebę utrzymania i
eksploatacji cieków.

§ 13

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy
i modernizacji systemów komunikacjii infrastruktury
technicznej:
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1) wjazd na teren 1 MN z drogi wewnętrznej 3
Dww, a na teren 2MN – z drogi gminnej, po-
przez teren gospodarstwa rolnego – nr dz.
354/8;

2) minimalną szerokonć jezdni drogi wewnętrznej
– 4,5 m;

3) dostawę wody do celów bytowych i przeciw-
pożarowych z istniejących i projektowanych
sieci komunalnych;

4) zrzut ncieków sanitarnych do istniejących i
projektowanych komunalnych sieci ncieko-
wych;

5) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych i projektowanych sieci deszczowych;

6) zasilanie projektowanego zainwestowania w
energię elektryczną z istniejących lub projek-
towanych sieci elektroenergetycznych i stacji
transformatorowych na warunkach okrenlo-
nych przez zarządcę sieci;

7) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie
linii kablowych i budowę stacji transformato-
rowych, dopuszcza się budowę linii napo-
wietrzno-kablowych i napowietrznych;

8) obowiązek zachowania normatywnych odle-
głonci zabudowy od istniejących i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych, usuwanie
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą
sieci, na koszt włanciciela terenu (inwestora);

9) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległonci do 1,5 m od granic działki;

10) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidu-
alne instalacje grzewcze zasilane gazem, ener-
gią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem

stałym, przy spełnieniu wymogów ochrony
nrodowiska;

11) gromadzenie odpadów komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwia-
nie na terenie składowiska odpadów;

12) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych.

§ 14

Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów nie ustala się.

R o z d z i a ł   3

Przepisy tońdowe

§ 15

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.
4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomonci, zwią-
zanej ze wzrostem jej wartonci w wyniku uchwale-
nia planu, w wysokonci 30 %, z dniem wejncia w
życie niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Legnickie tole.

§ 17

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

tRZEWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ MENDRYK
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Załądzwit wr 1 wo udowały Rawy Gmiwy
Legwidtie Pore wr XVII/90/08 z wwia
30 twietwia 2008 r. (poz. 2315)
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Załądzwit wr 2 wo udowały Rawy Gmiwy
Legwidtie Pore wr XVII/90/08 z wwia
30 twietwia 2008 r. (poz. 2315)

Rozstrzygwiędie w sprawie rozpatrzewia uwag zgłoszowydo wo prorettu miersdowego prawu
zagospowarowawia przestrzewwego terewu wziatti wr 146/1 (dzęść) i 354/4 (dzęść)

w obrębie wsi Gwiewomierz w gmiwie Legwidtie Pore
to wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 146/l
(częnć) i 354/4 (częnć) obręb Gniewomierz do publicznego wglądu w dniach od 22 listopada 2007 r. do
12 grudnia 2007 r. – w okresie ustawowo okrenlonych 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia planu – nie
wniesiono żadnej uwagi do projektu.

Załądzwit wr 3 wo udowały Rawy Gmiwy
Legwidtie Pore wr XVII/90/08 z wwia
30 twietwia 2008 r. (poz. 2315)

Rozstrzygwiędie
o sposobie rearizadri zapisawydo w prawie iwwestydri z zatresu iwfrastruttury tedowidzwer,

ttóre wareżą wo zawań właswydo gmiwy, oraz o zasawado ido fiwawsowawia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, Rada Gminy Legnickie tole stwierdza:
1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na działkach nr

146/1 (częnć) i 354/4(częnć) we wsi Gniewomierz nie powoduje potrzeb realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej.

2. W związku z pkt. 1. okrenlenie zasad ich finansowania jest bezprzedmiotowe.

2316

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE
NR XVII/92/08

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie udowarewia zmiawy miersdowego prawu zagospowarowawia
przestrzewwego terewu wziałet wr 366/4, 415/1, 415/2 i 416 w obrębie wsi
                             Bartoszów w gmiwie Legwidtie Pore

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; z późn. zmia-
nami), 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; z późn.
zmianami), oraz uchwały Rady Gminy Legnickie tole nr XXIX/150/2006
z dnia 25 kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie
Legnickie tole zmienionej uchwałami: nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
i nr XIII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisy ogórwe

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działek nr 366/4, 415/1,
415/2 i 416, położonego w obrębie wsi Barto-
szów, po stwierdzeniu jego zgodnonci z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy, uchwalo-
nego uchwałą nr IV/14/98 Rady Gminy Legnic-
kie tole z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego

uchwałami Rady Gminy Legnickie tole: nr
XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. oraz nr
XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na
rysunku planu.

3. Integralnymi częnciami planu są następujące
załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali

1:1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu,
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3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach
ich finansowania.

§ 2

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 366/4, 415/1, 415/2 i 416 we wsi
Bartoszów,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały w
skali 1:1000,

3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wej-
ncia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie-
sprzeczne z ustaleniami planu,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawo-
we, które uzupełniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe,

7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni
działki (terenu),

8) wskaźniku intensywnonci zabudowy działki –
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązują-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zlo-
kalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu),

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię (granicę), której nie może prze-
kroczyć zabudowa kubaturowa.

§ 3

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

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania,

3) oznaczenia literowe terenów, odnoszące się
do ich przeznaczenia oraz warunków zago-
spodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. tozostałe oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu stanowią informacje niebędące ustaleniami
planu.

R o z d z i a ł   2

Ustarewia szdzegółowe

§ 4

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem MN,U:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nie-
uciążliwe;

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia in-
frastruktury technicznej, zieleń przydomowa.

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego
symbolem t,S,U:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa

przemysłowa, składowa i usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia in-

frastruktury technicznej, zieleń towarzysząca.
3. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego

symbolem DG – AL:
przeznaczenie podstawowe – droga gminna kla-
sy lokalnej (teren przeznaczony na poszerzenie
istniejącej drogi gminnej).

§ 5

Ustala się następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego:
1) projektowane budynki, w każdym zespole funk-

cjonalnym, winny charakteryzować się jedna-
kowymi lub zbliżonymi do siebie parametrami
kształtowania zabudowy w zakresie sposobu
usytuowania na działce oraz formy i pokrycia
dachów;

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., wy-
stępujące w obrębie poszczególnych działek bu-
dowlanych, winny cechować się podobnym cha-
rakterem.

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony nrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie tere-

nu objętego planem winny spełniać wymagania z
zakresu ochrony nrodowiska, okrenlone stosow-
nymi przepisami odrębnymi;

2) dachy budynków mieszkalnych i usługowych
winny posiadać formę tradycyjną (spadziste,
symetryczne), kąt nachylenia połaci dachowych
od 30 do 45 stopni.

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej:
1) w rejonie stanowisk archeologicznych w trakcie

prowadzenia robót ziemnych inwestor, na swój
koszt, zobowiązany jest zapewnić nadzór arche-
ologiczny; na tego typu prace należy uzyskać pi-
semne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora
zabytków;
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2) na pozostałym terenie, w przypadku natrafienia,
w czasie prowadzonych prac ziemnych, na ja-
kiekolwiek obiekty czy przedmioty, które mogą
pochodzić z minionych epok, należy powiadomić
służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków;

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.

§ 8

Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych nie ustala się, ze względu
na ich brak w obszarze planu.

§ 9

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy – według usta-

leń na rysunku planu;
2) maksymalna wysokonć budynków – dwie kon-

dygnacje, w tym poddasze użytkowe;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy – dla terenu

MN,U – 0,25, dla terenu t,S,U – 0,5;
4) maksymalny wskaźnik intensywnonci zabudowy

– dla terenu MN,U – 0,4, dla terenu t,S,U –
0,6;

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej – dla terenu MN,U – 0,35, dla terenu
t,S,U – 0,2.

§ 10

Wymagań dotyczących terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów, nie ustala się, ze względu na
ich brak w obszarze planu.

§ 11

Ustala się następujące szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomonci:
1) minimalna powierzchnię działki – 700 mkw,
2) minimalna szerokonć frontu działki – 18 m.

§ 12

Szczególnych warunków zagospodarowania terenów
oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie ustala się.

§ 13

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy
i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej:

1) wjazd na teren MN,U od strony drogi gminnej
– nr dz. 455, a na teren t,S,U od strony dróg
gminnych – nr dz. 455 i 462;

2) dostawę wody do celów bytowych i przeciw-
pożarowych z istniejących i projektowanych
sieci komunalnych;

3) zrzut ncieków sanitarnych do istniejących i
projektowanych komunalnych sieci ncieko-
wych;

4) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych i projektowanych sieci deszczowych;

5) zasilanie projektowanego zainwestowania w
energię elektryczną z istniejących lub projek-
towanych sieci elektroenergetycznych i stacji
transformatorowych na warunkach okrenlo-
nych przez zarządcę sieci;

6) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie
linii kablowych i budowę stacji transformato-
rowych, dopuszcza się budowę linii napo-
wietrzno-kablowych i napowietrznych;

7) obowiązek zachowania normatywnych odle-
głonci zabudowy od istniejących i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych, usuwanie
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą
sieci, na koszt włanciciela terenu (inwestora);

8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległonci do 1,5 m od granic dział-
ki;

9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidu-
alne instalacje grzewcze zasilane gazem, ener-
gią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem
stałym, przy spełnieniu wymogów ochrony
nrodowiska;

10) gromadzenie odpadów komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwia-
nie na terenie składowiska odpadów;

11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych.

§ 14

Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów nie ustala się.

R o z d z i a ł   3

Przepisy tońdowe

§ 15

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.
4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomonci, zwią-
zanej ze wzrostem jej wartonci w wyniku uchwale-
nia planu, w wysokonci 30%, z dniem wejncia w
życie niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Legnickie tole.

§ 17

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

tRZEWODNICZĄCY RADY

DARIUSZ MENDRYK
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Załądzwit wr 1 wo udowały Rawy Gmiwy
Legwidtie Pore wr XVII/92/08 z wwia
30 twietwia 2008 r. (poz. 2316)
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Załądzwit wr 2 wo udowały Rawy Gmiwy
Legwidtie Pore wr XVII/92/08 z wwia
30 twietwia 2008 r. (poz. 2316)

Rozstrzygwiędie w sprawie rozpatrzewia uwag zgłoszowydo wo prorettu miersdowego prawu
zagospowarowawia przestrzewwego terewu wziałti wr 366/4, 415/1, 415/2, 416

w obrębie wsi Bartoszów w gmiwie Legwidtie Pore

to wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 366/4,
415/1, 415/2, 416 obręb Bartoszów do publicznego wglądu w dniach od 22 listopada 2007 r. do
12 grudnia 2007 r. – w okresie ustawowo okrenlonych 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia planu – nie
wniesiono żadnej uwagi do projektu.

Załądzwit wr 3 wo udowały Rawy Gmiwy
Legwidtie Pore wr XVII/92/08 z wwia
30 twietwia 2008 r. (poz. 2316)

Rozstrzygwiędie
o sposobie rearizadri zapisawydo w piawie iwwestydri z zatresu iwfrastruttury tedowidzwer,

ttóre wareżą wo zawań właswydo gmiwy, oraz o zasawado ido fiwawsowawia

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, Rada Gminy Legnickie tole stwierdza:
1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na dziatkach nr

366/4, 415/1, 415/2, 416 we wsi Bartoszów nie powoduje potrzeb realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej.

2. W związku z pkt. 1. okrenlenie zasad ich finansowania jest bezprzedmiotowe.

2317

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW
NR XV/98/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie wawawia wazwy uridy wa terewie wsi Borzygwiew, gm. Miettów

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

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy położonej w miejscowonci
Borzygniew – ulica Letniskowa (nr ewidencyjny
działki 134/8 ) – rozpoczyna się od  ulicy Sporto-
wej, biegnie z kierunku północnego na południe,
następnie skręca na zachód i dalej skręca na połu-
dnie, kończy się przy Zbiorniku Mietków.

§ 2

tołożenie ulicy przedstawia szkic sytuacyjny sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Mietków.

§ 4

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

tRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF ŻYGADŁO
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Załądzwit wr 1 wo udowały Rawy Gmiwy
Miettów wr XV/98/2008  z wwia
30 dzerwda 2008 r. (poz. 2317)
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2318

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW
NR XIX/141/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiawy udowały wr XXXII/184/06 Rawy Gmiwy Mśdiworów z wwia
27 twietwia 2006 r. w sprawie zasaw gospowarowawia wierudoomośdiami
                      stawowiądymi właswość Gmiwy Mśdiworów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomonciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) – Rada Gminy Mnciwojów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mnciwo-
jów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomonciami stanowiącymi
własnonć Gminy Mnciwojów dokonuje się następu-
jących zmian:
 I. W § 4 ust.4 uchwały dodaje się punkt 8 o na-

stępującej trenci:
„8) obciążenie nieruchomonci służebnoncią grun-
tową.”

II. § 29 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Obciążenie nieruchomonci służebnoncią grun-
tową następuje za wynagrodzeniem. Wysokonć

wynagrodzenia okrenla umowa o ustanowienie
służebnonci gruntowej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

WICEtRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

WALDEMAR TŁUSTY

2319

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN
NR XXIV/200/08

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie poboru opłaty miersdower wa terewie Gmiwy Powgórzyw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze
zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.) Rada Gminy todgórzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się pobór opłaty miejscowej od osób fizycz-
nych przebywających dłużej niż dobę w celach tu-
rystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowonciach: trzesieka, todgórzyn, Ścię-
gny, Sosnówka, Staniszów, Miłków, Głębock, Za-
chełmie, Borowice, uznanych za miejscowonci po-
siadające korzystne włanciwonci klimatyczne, walo-
ry krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt
osób w tych celach.

§ 2

Wysokonć opłaty wynosi:
1,50 zł za każdy, dzień pobytu od wszystkich osób
przebywających czasowo w celach wypoczynko-
wych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa przez wszystkie jednostki prowadzące
działalnonć w zakresie turystyki i wypoczynku
oraz włancicieli kwater prywatnych.
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2. Wyznacza się na inkasentów opłaty miejscowej
kierowników jednostek zobowiązanych do pobo-
ru oraz włancicieli prywatnych kwater.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso 8% sumy
zainkasowanej.

4. tobrane opłaty należy rozliczyć w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 10. po upływie kwar-
tału w kasie Urzędu Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIII/109/03 Rady Gminy
todgórzyn z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie
okrenlenia stawek opłaty miejscowej na terenie
Gminy todgórzyn, oraz uchwała nr 0150-
XXI/164/08 Rady Gminy todgórzyn z dnia 24
kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XIII/109/03 Rady Gminy todgórzyn z dnia 28 listo-

pada 2003 r. w sprawie okrenlenia stawek opłaty
miejscowej na terenie Gminy todgórzyn,

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

tRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LEONARD JASKÓŁOWSKI

2320

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XIX/134/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie waruwtów i trybu wspierawia rozworu sportu twarifitowawego
w Gmiwie Ruwwa

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 póź. zm.)
oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowa-
nym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z póź. zm.) Rada Gminy Rudna
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Rudna wspiera rozwój sportu kwalifikowa-
nego poprzez:
1) udzielanie wsparcia finansowego w formie dota-

cji celowych, na zadania z zakresu rozwoju spor-
tu kwalifikowanego zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.
Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).

2) udostępnianie bazy sportowej, będącej w dys-
pozycji Gminy Rudna dla klubów sportowych,
działających zgodnie z ustawą z dnia 18  stycz-
nia  1996 roku o  kulturze fizycznej (Dz. U. z
2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) w celu re-
alizacji ich zadań – zwanych dalej klubami spor-
towymi, działających jako osoba prawna utwo-
rzona na podstawie odrębnych przepisów albo
jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w ro-
zumieniu przepisów ustawy z  dnia 2 lipca 2004
roku o swobodzie działalnonci gospodarczej (Dz.
U. z 2007 roku Nr 155, poz. 1095 i Nr 180,
poz. 1280).

§ 2

Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwa-
lifikowanego mogą otrzymywać kluby sportowe,
które:
1) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu

wydaną na podstawie odrębnych przepisów,

2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,
organizowanym lub prowadzonym przez polski
związek sportowy lub podmioty działające z jego
upoważnienia,

3) prowadzą działalnonć na rzecz wspólnoty samo-
rządowej w granicach administracyjnych Gminy
Rudna, w szczególnonci poprzez wykonywanie
dyscypliny sportu w sposób:
– promujący kulturę fizyczną u dzieci i młodzie-

ży jako dobrowolne uzupełnienie zajęć poza-
lekcyjnych w tej dziedzinie,

– budujący nwiadomonć członków wspólnoty
samorządowej na temat związków pomiędzy
uprawianiem sportu a utrzymaniem należyte-
go stanu zdrowia,

– wykorzystujący walory turystyczne, tereny
rekreacyjne oraz urządzenia sportowe Gminy
Rudna,

– promujący Gminę Rudna poprzez okrenlone
nazewnictwo indywidualnego lub grupowego
współzawodnictwa sportowego.

§ 3

Z dotacji otrzymanej przez klub sportowy na rozwój
sportu kwalifikowanego nie mogą być finansowane
lub dofinansowywane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń i nagród dla zawodników

lub działaczy klubu sportowego,
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2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub
sportowy zawodnikom,

3) zapłaty kosztów ubezpieczenia zawodnika zrze-
szonego w klubie sportowym,

4) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
5) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyj-

nych nałożonych na klub sportowy lub zawodni-
ka tego klubu,

6) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej
pożyczki, kredytu oraz innych zadłużeń oraz
kosztów obsługi zadłużenia.

§ 4

1. Wysokonć nrodków przeznaczonych na realiza-
cję zadań okrenlonych w § 1 ust. 1 każdego ro-
ku okrenla uchwała budżetowa.

2. trojekt nie może być jednoczennie dofinansowa-
ny inną dotacją udzielaną z budżetu Gminy na
zasadach i w trybie przepisów art. 176 ustawy
o finansach publicznych.

§ 5

1. Udzielenie wsparcia finansowego na rozwój
sportu kwalifikowanego, o którym mowa w §
1 pkt 1, odbywa się na wniosek klubu sporto-
wego.

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy załączyć:
1) aktualny odpis z włanciwego rejestru,
2) aktualny statut klubu sportowego,
3) kserokopię licencji klubu sportowego.

4. Wniosek powinien być podpisany przez osoby
upoważnione do składania onwiadczeń woli w
imieniu wnioskodawcy.

5. Wypełniony wniosek należy składać w Aancelarii
przyjmowania pism i dokumentów Urzędu Gmi-
ny w Rudnej, w terminie do 30 wrzennia roku
poprzedzającego dany rok budżetowy, w którym
ma być udzielona dotacja.

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przy-
znaniem dotacji, jak również dotacja przyznana
może być w wysokonci niższej niż wnioskowa-
na.

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnio-
skodawcę do ich usunięcia, uzupełnienia lub in-
nego sprecyzowania wniosku. Wniosek, który
nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie,
pozostawia się bez rozpoznania.

§ 6

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji
podejmuje Wójt Gminy Rudna, w terminie 30 dni
od daty uchwalenia budżetu gminy na dany rok
budżetowy.

2. Decyzja Wójta Gminy Rudna jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie.

3. O przyznanych dotacjach powiadamia się nie-
zwłocznie zainteresowanych na pinmie oraz po-
daje się wykaz do publicznej wiadomonci po-
przez ogłoszenie na stronie podmiotowej Biule-
tynu Informacji tublicznej Gminy Rudna z jedno-
czesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Rudna.

§ 7

1. Decyzja Wójta Gminy Rudna jest podstawą do
zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzy-
mania dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wierać w szczególnonci:
1) dokładne oznaczenie stron umowy,
2) opis zadania na jakie wsparcie finansowe zo-

stało przyznane, termin i miejsce jego realiza-
cji,

3) termin wykorzystania wsparcia finansowego,
nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku
budżetowego,

4) wysokonć wsparcia finansowego, jakie gmina
przekaże podmiotowi, tryb płatnonci i termin
jego przekazania,

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń udzielo-
nego wsparcia finansowego,

6) tryb kontroli wykonywania zadania,
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia do-

kumentacji w sposób umożliwiający ocenę
wykonania zadania pod względem rzeczo-
wym i finansowym,

8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kon-
troli przeprowadzonej ze strony przekazują-
cego wsparcie finansowe,

9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przed-
miotu wsparcia finansowego, przestrzegając
ustawy trawo zamówień publicznych,

10) okrenlenie sankcji z tytułu nienależytego wy-
konania umowy lub wykorzystania wsparcia
finansowego na inne cele niż okrenlone w
umowie,

11) terminu zwrotu kwoty wsparcia finansowego
w przypadku przeznaczenie jej na inne cele
niż okrenlone w umowie,

12) termin zwrotu niewykorzystanej częnci
wsparcia finansowego oraz termin zwrotu w
przypadku częnciowego niewykorzystania
zleconego zadania.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za
zgodą stron możliwonć zmian w ciągu roku za-
kresu rzeczowego oraz warunków realizacji za-
dania, w formie aneksu do umowy.

4. todmiot, który otrzymał wsparcie finansowe,
zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z re-
alizacji zleconego zadania, według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w termi-
nie okrenlonym w umowie.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rudna.

§ 9

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

tRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY STANKIEWICZ
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2321

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC
NR 116/08

z dnia 9 czerwca 2008 r.

w sprawie wprowawzewia zmiaw wo Statutu Gmiwwego Ośrowta Pomody
Społedzwer w Zgorzerdu

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

§ 1

W uchwale nr 240/05 Rady Gminy Zgorzelec z dnia
19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Onrodka tomocy Społecznej wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 5 skrenla się punkty 3 i 4,
2) w § 8 skrenla się ustęp 4.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

JANINA SŁABICKA
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

– Dolnonląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

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

– Dolnonląskiego 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 Dolnonląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. towstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnonląskiego Urzędu
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