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2597 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OYSTRZYCY KŁODZKIEJ 
NR XXVIII/266/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

o zmianie uchoazm o ie aoie  e u aminu cmenga za nomuna ne o  
o Omig zmcm Kzodzniej 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1r, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/204/08 Rady Miejskiej w By-
strzycy Kłodzkiej z dnia r0 maja 2008 r. w sprawie 
regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy 
Kłodzkiej wprowadza się następuj.ce zmiany: 
1) uchyla się w § 1 ust. 6, 
2) uchyla się w § 2 ust. 10. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl.skiego oraz podlega ogło-
szeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSKIEm 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

___________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszony w Dz. U. z 2002 r. Nr 2r, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11r, 

poz. 984, Nr 15r, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 200r r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 120r, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1rr7 oraz  
z 2007 r. Nr 48, poz. r27, Nr 1r8, poz. 974 i Nr 17r, poz. 1218. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2598 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  
NR XIX/179/2008 

z dnia 24 czerwca 2008 r. 

o ie aoie uchoa enia zmianm miejicooe o e anu za oieoda ooania e ze-
ig zenne o obiza u eozożone o o ob ębie XV „Oiechóo” i częściooo 
                          o ob ębie XVI „Żunooice” o Gzo ooie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200r r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 200r r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w zwi.zku z uchwał. nr VI/55/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyst.pienia do sporz.dzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice” w Głogo-
wie uchwala się, co następuje: 
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R o z d z i a ł   1 

Uiga enia o ó ne 

§ 1 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żu-
kowice” w Głogowie, zwana dalej planem, 
obejmuje tereny położone w obrębie XV – Bie-
chów i częściowo w obrębie XVI – Żukowice,  
w granicach określonych na rysunku planu. 

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

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

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

r) granic obszarów rehabilitacji istniej.cej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu 
na brak takich obszarów; 

4) granic obszarów wymagaj.cych przekształ-
ceń lub rekultywacji, ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

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

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służ.cych organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowa-
nia takich terenów; 

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

§ 2 

Następuj.ce określenia stosowane w uchwale 
oznaczaj.: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, 

nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczaj.ca 
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebęd.cych li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części 
podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, 
wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków, 
o ile ustalenia planu nie stanowi. inaczej; 

2) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

r) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalności lub gru-
py tych kategorii, które jako jedyne s. dopusz-
czone na danym terenie lub w obiekcie; 

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 

która powinna dominować w danym terenie lub 
obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu; 

5) przeznaczenie uzupełniaj.ce terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu; 

6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj.cymi i oznaczona 
symbolem. 

§ r 

1. Integraln. części. planu jest rysunek planu  
w skali 1:1000 stanowi.cy zał.cznik graficzny 
nr 1 do uchwały. 

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

r. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi zał.cznik nr r do 
uchwały. 

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

5. Następuj.ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s. obowi.zuj.cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczaj.ce tereny o różnym prze-

znaczeniu; 
r) symbole określaj.ce przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

6. Pozostałe oznaczenia graficzne maj. charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następuj.ce kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) gospodarka odpadami – należy przez to ro-

zumieć obiekty służ.ce składowaniu, prze-
twarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów (recy-
kling); 

2) obiekty produkcji, składów – należy przez to 
rozumieć produkcję, składy, magazyny w tym 
baza przeładunkowa paliw płynnych (terminal 
paliwowy),bazy budowlane, transportowe 
itp.; 

r) zieleń izolacyjna; 
4) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ci.gi pie-

sze, bocznica kolejowa; 
5) parkingi; 
6) infrastruktura techniczna – należy przez to 

rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w 
tym sieci wodoci.gowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, te-
lekomunikacyjne, obiekty im towarzysz.ce. 

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

§ 5 

Ustala się następuj.cy sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1) na obszarze objętym planem obowi.zuje lokali-

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

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

r) dopuszcza się scalanie i podział działek. 

§ 6 

Ustala się następuj.ce zasady dotycz.ce ochrony i 
kształtowania środowiska: 
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-

ków do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP r02 Pradolina Barycz-Głogów; 

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska 
przez wprowadzan. działalność; 

r) masy ziemne, usuwane b.dź przemieszczane w 
zwi.zku z realizacj. inwestycji należy zagospo-
darować pod rekultywację terenów zdegrado-
wanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacji; 

4) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi. 

§ 7 

Ustala się następuj.ce zasady dotycz.ce ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków – prace ziem-
ne w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicz-
nych maj. być prowadzone pod nadzorem arche-
ologicznym, w razie konieczności należy przepro-
wadzić badania ratownicze. Na tego typu prace 
należy uzyskać pisemn. zgodę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

§ 8 

1. Ustala się następuj.ce ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę techniczn.: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczaj.cych 
ulic i innych terenów publicznych; 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 
1 dopuszcza się wył.cznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustale-
nia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i 
zarz.dc. sieci; 

r) przebudowa sieci uzbrojenia terenu koliduj.-
cej z planowanym zainwestowaniem, na wa-
runkach określonych przez właściciela sieci; 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksow. realizację uzbroje-
nia technicznego; 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczn., odprowadzania ścieków, wód opa-
dowych oraz lokalizacji innych urz.dzeń tech-
nicznych na terenach określonych w § 1. 
uchwały wymagaj. uzyskania warunków 
technicznych od właściwych dysponentów 
sieci. 

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruk-
tury technicznej jako towarzysz.cej inwesty-
cjom na terenach własnych inwestorów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się 
następuj.ce ustalenia: 
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodoci.go-

wej lub z Huty Miedzi, dopuszcza się ujęcia 
własne wody dla celów przemysłowych; 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niej.cych sieci oraz budowę nowych przył.-
czy wodoci.gowych zgodnie z ustaleniami 
określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

r. W zakresie odprowadzenia ścieków komunal-
nych przyjmuje się następuj.ce ustalenia: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych syste-

mem sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej 
oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem pkt 2); 

2) dopuszcza się czasowo gromadzenie ścieków 
komunalnych w zbiornikach bezodpływo-
wych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sa-
nitarnej; 

r) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci 
oraz budowę nowych przył.czy kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi 
w § 8 ust. 1 pkt 5. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków przemysło-
wych i z gospodarki odpadami ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków przemysłowych do 

własnych, zakładowych oczyszczalni ścieków 
przemysłowych, z zastrzeżeniem pkt.2); 

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków prze-
mysłowych do istniej.cych oczyszczalni ście-
ków przemysłowych, za zgod. i na warun-
kach określonych przez ich właścicieli; 

r) odprowadzenie ścieków z obiektów gospo-
darki odpadami do własnej oczyszczalni ście-
ków lub do oczyszczalni Huty Miedzi Głogów, 
za zgod. i na warunkach określonych przez 
jej właściciela, dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków, 
po ich doprowadzeniu do parametrów wyma-
ganych dla ścieków komunalnych; 

4) dopuszcza się budowę sieci i przył.czy kana-
lizacji przemysłowej i sanitarnej, zwi.zanej  
z gospodark. odpadami oraz przebudowę ist-
niej.cych sieci kanalizacyjnych, zgodnie  
z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych z zastrzeże-

niem pkt 2);: 
a) niezanieczyszczonych: 

– systemem sieci kanalizacji deszczowej 
do odbiorników, 

– retencjonowanie lub rozs.czanie na 
działce, 

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

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem B.11.1.P/O, w przypadku budowy 
bazy paliwowej, odprowadzanie wód opado-
wych do własnej oczyszczalni wewnętrznej; 

r) dopuszcza się budowę sieci i przył.czy kana-
lizacji deszczowej i przebudowę istniej.cych 
sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie  
z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 
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6. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następuj.ce ustalenia: 
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niej.cych sieci oraz budowę nowych przy-
ł.czy gazowych zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się 
następuj.ce ustalenia: 
1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasila-

nie: 
a) gazem; 
b) energi. elektryczn.; 
c) z sieci ciepłowniczej, w tym z magistrali 

ciepłowniczej Huta Miedzi - Głogów; 
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł 

energii; 
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt. 2); 

2) obowi.zuje stosowanie urz.dzeń grzew-
czych o wysokiej sprawności i niskim stop-
niu emisji zanieczyszczeń; 

r) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niej.cych sieci oraz budowę nowych przy-
ł.czy sieci ciepłowniczej zgodnie z warun-
kami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych ko-
liduj.cych z zabudow. wyznaczon. planem 
na warunkach określonych przez właściciela 
sieci. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczn. 
przyjmuje się następuj.ce ustalenia: 
1) dostawa energii elektrycznej z istniej.cych  

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci średniego i niskiego napięcia; 

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia wraz z budow. 
stacji transformatorowych, wykonanych w 
zależności od sposobu zagospodarowania 
terenów jako wbudowane lub obiekty wol-
no stoj.ce na wydzielonych działkach lub na 
terenie własnym inwestora z zapewnieniem 
dogodnego do nich dojazdu, na warunkach 
określonych przez właściciela sieci, dopusz-
cza się usytuowanie budynku stacji trans-
formatorowej w odległości 1,5 m od grani-
cy działki; 

r) ustala się obowi.zek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istniej.-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych; 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowi.zuj. zasady, określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyj-
muje się następuj.ce ustalenia: 
1) ustala się  przył.czenie do kablowych sieci 

telekomunikacyjnych; 
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunika-

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

r) dopuszcza się budowę wolno stoj.cych 
wież i masztów telefonii komórkowej i ra-
diolinii telekomunikacyjnych oraz instalowa-

nie anten na istniej.cych i projektowanych 
budynkach; 

R o z d z i a ł   2 

Uiga enia d a ge enóo 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem O.10.1.O ustala się następuj.ce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: gospodarka odpadami; 
2) uzupełniaj.ce: 

a) zieleń izolacyjna; 
b) ulice wewnętrzne, ci.gi piesze; 
c) parkingi; 
d) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) zakaz zabudowy terenu obiektami niezwi.za-

nymi z gospodark. odpadami; 
r) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekraczać 12.0 m i maksymalnie zawierać 
trzy kondygnacje nadziemne; 

r. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce zagospoda-
rowania terenu: 
1) istniej.ce zadrzewienia należy zachować do 

czasu realizacji wysypiska śmieci; 
2) od strony terenu B.11.1.P/O zastosować pas 

zieleni izolacyjnej; 
r) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-

jazdów, ulic wewnętrznych i ci.gów pie-
szych, parkingów. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce obsługi ko-
munikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem: B.11.1.P/O, KD1/2, B9NU. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem O.11.1.P/O ustala się następuj.ce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: 

a) obiekty produkcji, składów; 
b) gospodarka odpadami; 

2) uzupełniaj.ce: 
a) zieleń izolacyjna; 
b) ulice wewnętrzne, ci.gi piesze, bocznica 

kolejowa; 
c) parkingi; 
d) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) w przypadku przeznaczenia terenu pod go-

spodarkę odpadami zakazuje się zabudowy 
terenu obiektami niezwi.zanymi z gospodark. 
odpadami; 

r) w przypadku budowy bazy paliwowej: 
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a) dostawa paliwa transportem wodnym 
(terminal na rz. Odrze) lub kolejowym 
(bocznica kolejowa), ruroci.g ł.cz.cy bazę 
paliwow. z terminalem powinien być na 
całej długości zabezpieczony przed skut-
kiem awarii; 

b) ustala się obowi.zek przyjęcia takich roz-
wi.zań technologicznych, aby wpływy 
funkcjonowania obiektu, w szczególności 
na wody powierzchniowe i podziemne, 
powietrze atmosferyczne, poziom hałasu i 
promieniowania elektromagnetycznego 
oraz skutki ewentualnego wybuchu i poża-
ru nie przekraczały granic terenu; 

c) ustala się obowi.zek budowy własnej 
oczyszczalni ścieków technologicznych  
i deszczowych; 

d) ustala się obowi.zek prowadzenia stałego 
monitoringu funkcjonowania poszczegól-
nych elementów bazy pod k.tem ich 
wpływów na środowisko i wyst.pienia 
ewentualnych sytuacji awaryjnych, usta-
lenie to dotyczy także ruroci.gu technolo-
gicznego; 

4) dla wszystkich rodzajów funkcji maksymalna 
wysokość zabudowy nie może przekraczać 
12.0 m i maksymalnie zawierać trzy kondy-
gnacje nadziemne; 

5) dopuszcza się bocznicę kolejow. do obsługi 
obiektów produkcji, składów w tym bazy pa-
liwowej lub gospodarki odpadami. 

r. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowi.zek obsadzenia granic terenu zieleni. 

izolacyjn. (gęsta zieleń wysoka i niska); 
2) dopuszcza się podział terenu na działki bu-

dowlane w zakresie funkcji, określonych w 
ust. 1 pkt 1; 

r) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ci.gów pie-
szych, parkingów. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce obsługi ko-
munikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczo-

nego symbolem: B.11.2.KD-D, B.10.1.O, 
KD1/2, KZ1/2. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem O.11.2.KD-D ustala się następuj.ce prze-
znaczenie: ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi.zu-
j. następuj.ce ustalenia dotycz.ce zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczaj.cych jak na 

rysunku planu z dopuszczalności. tolerancji 
1m; 

2) szerokość jezdni – min 6,0 m; 
r) chodnik, zieleń i miejsca postojowe w zależ-

ności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 
4) dopuszcza się infrastrukturę techniczn.. 

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

R o z d z i a ł   r 

P zeeiim nońcooe 

§ 12 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 200r r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala się wysokość stawki pro-
centowej, o której mowa w art. r6 ust. 4 tej usta-
wy, na r0%. 

§ 1r 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie r0 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośl.skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSKIEm 

 
RADOSŁAW POBOL 
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Zazącznin n  1 do uchoazm Radm Miej-
iniej o Gzo ooie n  XIX/179/2008  
z dnia 24 cze oca 2008  . (eoz. 2598) 
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Zazącznin n  2 do uchoazm Radm Miej-
iniej o Gzo ooie n  XIX/179/2008  
z dnia 24 cze oca 2008  . (eoz. 2598) 

 
 

Sgoie dzenie z odności e anu z uiga eniami Sgudium uoa unnooań i nie unnóo 
za oieoda ooania e zeig zenne o miaiga Gzo ooa 

 
Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”  
w Głogowie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Głogowa” (uchwała nr XXXV/r07/2005 Rady Miejskiej w Głogowie  
z dnia 24 listopada 2005 r.). 

 
 
 
 

Zazącznin n  3 do uchoazm Radm Miej-
iniej o Gzo ooie n  XIX/179/2008  
z dnia 24 cze oca 2008  . (eoz. 2598) 

 
 

Rozig zm nięcie o ieoiobie  ozeag zenia uoa  do e ojengu e anu 
 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowi-
ce” w Głogowie do publicznego wgl.du (w okresie od 4 kwietnia 2008 r. do 6 maja  
2008 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj.ce osobowości prawnej nie wniosły uwag. 

 
 
 
 

Zazącznin n  4 do uchoazm Radm Miej-
iniej o Gzo ooie n  XIX/179/2008  
z dnia 24 cze oca 2008  . (eoz. 2598) 

 
 

Rozig zm nięcie o ieoiobie  ea izacji zaeiianmch o e anie inoeigmcji z zan eiu inf aig un-
gu m gechnicznej, ngó e na eżą do zadań ozainmch  minm o az zaiadach ich finaniooania,  
                              z odnie z e zeeiiami o finaniach eub icznmch 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należ. do zadań własnych gminy, 
będ. finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXVII/240/08 

z dnia 28 lipca 2008 r. 

o ie aoie uiga enia zaiad no zmigania ze igozóoen zo  anizooanmch  
o iznozach e ooadzonmch e zez Miaigo Le nicę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 2r, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11r, poz. 984, Nr 15r, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 200r r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120r i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1rr7 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. r27, Nr 1r8, 
poz. 974 i Nr 17r, poz. 1218), art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorz.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, z 2002 r. Nr 2r, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11r, poz. 984, 
Nr 15r, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 200r r. 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759 oraz 
z 2007r. Nr 17r, poz. 1218) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 27r, 
poz. 270r, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 
Nr 122, poz. 1020, Nr 1r1, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 104r, Nr 208, poz. 15r2 i Nr 227, 
poz. 1658,  z 2007 r. Nr 42, poz. 27r i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,  
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze sto-
łówki szkolnej s.: 
1) uczniowie oraz słuchacze Nauczycielskiego 

Kolegium męzyków Obcych w Legnicy, 
2) pracownicy szkoły, 
r) inne osoby. 

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor 
szkoły, uwzględniaj.c potrzeby racjonalnego 
żywienia uczniów, warunkuj.cego prawidłowy 
ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do 
nauki. 

§ 2 

1. Stołówka szkolna przygotowuje obiady, a także 
w miarę możliwości i potrzeb inne posiłki. 

2. O rodzaju przygotowywanych przez stołówkę 
szkoln. posiłków decyduje dyrektor szkoły pro-
wadz.cej stołówkę. 

r. Dopuszcza się możliwość doraźnego korzystania 
z posiłków w stołówce szkolnej. 

§ r 

1. Za korzystanie z posiłków wydawanych przez 
stołówki szkolne osoby uprawnione ponosz. na-
stępuj.ce opłaty: 
1) osoby wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 po-

krywaj. wył.cznie koszt produktów zużytych 
do przygotowania posiłków, przy czym opłata 
za jeden posiłek nie może przekroczyć 0,5% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, usta-
lonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 
10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679 z późn. zm.), 

2) osoby wymienione w § 1 ust.1 pkt 2 i r po-
krywaj. pełny koszt przygotowania posiłku, w 
tym koszty produktów zużytych do przygoto-
wania posiłków oraz koszty wynagrodzeń pra-
cowników stołówki szkolnej wraz ze składkami 
naliczanymi od tych wynagrodzeń, a także 
koszty zwi.zane z utrzymaniem stołówki. 

2. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 wnosi się 
w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego 
miesi.ca, którego dotycz., z zastrzeżeniem ust. r.  

r. Dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica 
ucznia lub innej osoby uprawnionej do korzysta-
nia z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć 
inny niż określony w ust. 2 termin wniesienia 
opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce 
szkolnej, ustalonej na podstawie ust. 1. 

4. W przypadku nieobecności ucznia lub innej oso-
by uprawnionej do korzystania z posiłku w sto-
łówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wyso-
kość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy 
dzień nieobecności pod warunkiem, że nieobec-
ność ta została zgłoszona dyrektorowi szkoły.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 5 

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

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
ROBERT  KROPIWNICKI 
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2600 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXVII/243/08 

z dnia 28 lipca 2008 r. 

zmieniająca uchoazę o ie aoie  e u aminu on eś ające o omioność dodag-
nóo i innmch inzadninóo omna  odzenia nauczmcie i o az izcze ózoomch 
                                  oa unnóo ich e zmznaoania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 2r, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11r, poz. 984, Nr 15r, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 200r r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 120r i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1rr7 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. r27, Nr 1r8, poz. 974 
i Nr 17r, poz. 1218) art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorz.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z 2002 r. Nr 2r, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11r, poz. 984, Nr 15r, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 200r r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. 
Nr 17r, poz. 1218), art. r0 ust. 6 w zwi.zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz 2007 r. Nr 17, poz. 95 Nr 80, 
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 110r, Nr 176, poz. 12r8, 
Nr 191, poz. 1r69 i Nr 247, poz. 1821) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/211/08 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu 
określaj.cego wysokość dodatków i innych skład-
ników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegóło-
wych warunków ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 165, poz. 188r) w § 5 w ust. 2 w pkt 1 
lit. d otrzymuje brzmienie:  
„d) prowadz.cych badania psychologiczne i peda-
gogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielaj.-
cych dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, po-
mocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,  
a także udzielaj.cych rodzicom i nauczycielom po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej zwi.zanej  
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzie-

ży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
oraz w innych poradniach specjalistycznych”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta. 

§ r 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośl.skiego, z moc. obowi.zuj.ca od 
1 stycznia 2008 r.  
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ROBERT  KROPIWNICKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXVII/246/08 

z dnia 28 lipca 2008 r. 

zmieniająca uchoazę o ie aoie uiga enia Re u aminu ug zmmania czmigości  
i eo ządnu na ge enie Gminm Le nica 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 1r września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porz.dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 2r6, poz. 2008, 
Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co nastę-
puje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLIII/459/06 Rady Miejskiej w Legni-
cy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porz.dku na 
terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 76, 
poz. 1222) w § 18 ust. 2–5 otrzymuje brzmienie: 
„2. Właściciele nieruchomości zobowi.zani s. do 

przeprowadzania deratyzacji, w miesi.cach 
kwietniu i październiku, z zastrzeżeniem ust. r. 

 r. W razie konieczności wynikaj.cych z przyczyn 
sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych lub 
innych, Prezydent Miasta Legnicy może zarz.-
dzić przeprowadzenie deratyzacji w innych ter-
minach niż określone w ust. 2. 

 4. Termin przeprowadzenia deratyzacji, o którym 
mowa w ust. r, podaje do publicznej wiado-
mości Prezydent Miasta Legnicy w drodze za-
rz.dzenia, określaj.c jednocześnie, w szcze-
gólności obszar objęty deratyzacj. oraz obo-
wi.zki właścicieli nieruchomości zwi.zane z 
przeprowadzeniem deratyzacji. 

 5. Do przeprowadzania deratyzacji winny być 
używane, w ilościach i w sposób zgodny z in-
strukcj. stosowania ogólnodostępne preparaty 

gryzoniobójcze, dopuszczone do stosowania 
przez właściwy organ.”. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl.skiego NK.II.0911-14/416/08 z dnia 20 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 1 we fragmen-
cie „5. Do przeprowadzania deratyzacji winny być 
używane, w ilościach i w sposób zgodny z instruk-
cj. stosowania ogólnodostępne preparaty gryzonio-
bójcze, dopuszczone do stosowania przez właściwy 
organ.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta. 

§ r 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ROBERT KROPIWNICKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 
NR XXII/145/08 

z dnia 29 lipca 2008 r. 

o ie aoie izcze ózoomch oa unnóo e zmznaoania i odezagności za uizu i 
oeienuńcze i ieecja iigmczne uizu i oeienuńcze z omzączeniem ieecja iigmcz-
nmch uizu  oeienuńczmch d a oiób z zabu zeniami eimchicznmmi o az izcze-
 ózoomch oa unnóo częściooe o  ub caznooige o zoo nienia od oezag, jan 
                                  óonież g mbu ich eobie ania 

 Na podstawie art. 178 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz.dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 59r z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze zwane dalej „usługami” przyznawane s. na 
zasadach określonych w art. 50 ustawy o pomocy 
społecznej. 

§ 2 

Zakres, wymiar godzinowy, okres świadczenia 
usług ustalany jest indywidualnie dla każdego 
świadczeniobiorcy z uwzględnieniem sytuacji ro-
dzinnej i zdrowotnej. 

§ r 

1. Usługi świadczone s. w dni robocze w godzi-
nach pracy Ośrodka. 

2. W indywidualnych przypadkach, wynikaj.cych  
z uzasadnionych potrzeb świadczeniobiorcy, 
usługi mog. być świadczone w innych godzi-
nach. 

r. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i świę-
ta) mog. być świadczone usługi opiekuńcze w 
przypadkach szczególnie uzasadnionych wynika-
j.cych z sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, osobistej 
osoby zainteresowanej. 

§ 4 

1. Wysokość odpłatności uzależniona jest od: 
a) wysokości stawki godzinowej, ustalanej na 

podstawie kalkulacji pełnych kosztów zwi.-
zanych ze świadczeniem usług, 

b) ilości godzin świadczonych usług, 
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c) dochodu świadczeniobiorcy. 
2. Stawkę godzinow. ustala się na podstawie peł-
nych kosztów usług opiekuńczych. 

§ 5 

Usługi przyznawane s. nieodpłatnie: 
1) osobom samotnym, których dochód nie przekra-

cza 120 % kryterium dochodowego, 
2) osobom samotnym, w wieku powyżej 80 lat, 

r) osobom, których dochód na osobę w rodzinie 
jest równy lub niższy od kryterium dochodowe-
go, określonego w art. 8 ustawy o pomocy spo-
łecznej zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy spo-
łecznej. 

§ 6 

Dla osób samotnych ustala się następuj.c. odpłat-
ność za usługi: 

 
Tabela 1 

Dochód na osobę w procentach 
do kryterium dochodowego 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od 
stawki godzinowej usług 

Powyżej 121–150 10 

Powyżej 150–200 15 

Powyżej 200–250 20 

Powyżej 250–r00 25 

Powyżej r00–rr5 40 

Powyżej rr5 100 

Dla pozostałych osób ustala się następuj.c. odpłatność:  

Tabela 2 
Wysokość odpłatności w procentach ustalana od stawki godzinowej 

usług 
Dochód na osobę  w procentach do   
kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie 
osoby samotnie gospodaruj.ce osoby zamieszkałe z rodzin. 

Powyżej 100–150 10 15 

Powyżej 150–200 20 20 

Powyżej 200–250 25 r0 

Powyżej 250–r00 r5 40 

Powyżej r00–rr5 50 65 

Powyżej rr5 100 100 

 

§ 7 

1. Osoby zobowi.zane do ponoszenia opłat z tytułu 
świadczenia usług mog. być częściowo lub cał-
kowicie zwolnione z tej odpłatności w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, 
jeżeli: 
1) ponosz. opłaty za usługi opiekuńcze, świad-

czone innym członkom rodziny; 
2) ponosz. opłaty za pobyt innych członków ro-

dziny w domu pomocy społecznej; 
r) występuje długotrwała choroba wi.ż.ca się z 

konieczności. ponoszenia wysokich kosztów 
leków i leczenia. 

2. Okres i zakres zwolnienia ustalany jest indywi-
dualnie na wniosek osoby zainteresowanej lub 
pracownika socjalnego. 

§ 8 

1. Odpłatność za świadczenie usług pobierany jest 
po wykonywaniu usług, z dołu za dany miesi.c. 

2. Odpłatność za usługi wnoszona jest do kasy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do 

25 dnia każdego miesi.ca, następuj.cego po 
miesi.cu w którym wykonano usługi. 

§ 9 

Uchyla się uchwalę nr XXV/147/04 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w spra-
wie szczegółowych warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich 
pobierania. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śl.skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEmSKIEm 

 
JACEK JANIKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANGW ŚL SKI 
NR XVII/91/2008 

z dnia 7 sierpnia 2008 r. 

o ie aoie e zmznaoania na  ód i om óżnień za oiią nięcie omionich omninóo 
ieo goomch oe oieózzaoodnicgoie międzmna odoomm  ub n ajoomm 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz.dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kultu-
rze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz 
art. r7 ust. 1 pkt 2, ra i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifi-
kowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się nagrody i wyróżnienia w dziedzinie 
sportu i kultury fizycznej dla: 
1. Zawodników nieposiadaj.cych licencji zawodni-

ka oraz zawodników w rozumieniu ustawy o 
sporcie kwalifikowanym osi.gaj.cych wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym. 

2. Trenerów i działaczy zasłużonych w osi.ganiu 
wyników przez zawodników, o których mowa w 
ust. 1 oraz za działalność i zaangażowanie na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej  i sportu w Gmi-
nie mordanów al.ski.  

§ 2 

Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawa-
nia nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1, 
określa Regulamin przyznawania nagród i wyróż-
nień za wysokie wyniki sportowe w międzynaro-

dowym lub krajowym współzawodnictwie sporto-
wym, w brzmieniu określonym w zał.czniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ r 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
mordanów al.ski. 

§ 4 

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

ZASTTPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY 

 
RAFAŁ ZARZYCKI 

 
 
 
 

Zazącznin n  1 do uchoazm Radm Gminm 
Jo danóo Ś ąini n  XVII/91/2008 z dnia 
7 iie enia 2008  . (eoz. 2603) 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRGD I WYRGŻNIEN 
 

1. Nagrody i wyróżnienia stanowi. wyraz uznania samorz.du lokalnego dla środowiska 
sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu wartości kultury fizycznej  
i sportu w Gminie mordanów al.ski. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane s. za: 
a. wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, 
b. całokształt dokonań w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
c. reprezentowanie Gminy mordanów al.ski w imprezach sportowych. 

r. Nagrody i wyróżnienia przyznawane s. za osi.gnięcia indywidualne oraz zespołowe. 
4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a. komisji Rady Gminy mordanów al.ski właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu, 
b. zwi.zku lub stowarzyszenia kultury fizycznej, 
c. organizacji zajmuj.cej się sportem osób niepełnosprawnych, 
d. klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik. 

5. Nagrody i wyróżnienia mog. otrzymywać osoby spełniaj.ce wymagania pkt. 2 niniej-
szego Regulaminu oraz: 
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a. będ.ce zawodnikiem w rozumieniu ustaw o kulturze fizycznej lub sporcie kwalifi-
kowanym, 

b. uprawiaj.ce dyscypliny sportu określone w rozporz.dzeniu wydanym przez mini-
stra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, 

c. będ.ce mieszkańcem Gminy mordanów al.ski lub reprezentuj.ce barwy Gminy 
mordanów al.ski. 

6. Nagrody s. przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 
a. wartość nagrody rzeczowej lub wartość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć 

kwoty r 000 zł w danym roku kalendarzowym, 
b. w przypadku osi.gnięcia przez zawodnika dwóch i więcej wysokich wyników 

sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ci.gu roku wartość nagród 
nie może przekroczyć kwoty r 500 zł w danym roku kalendarzowym. 

7. Wyróżnieniami s.: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy pochwalne, strój spor-
towy i sprzęt sportowy, drobne upominki rzeczowe. Wartość przyznanego wyróżnie-
nia nie może przekroczyć kwoty 250 zł w danym roku kalendarzowym. 

8. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać: 
a. oznaczenie podmiotu zgłaszaj.cego do nagrody lub wyróżnienia, 
b. dane osobowe kandydata, 
c. dane dotycz.ce klubu sportowego, 
d. uzasadnienie zawieraj.ce wyszczególnione osi.gnięcia sportowe zawodnika, a w 

przypadku trenerów i działaczy efekty ich pracy, wraz z dokumentacj. potwier-
dzaj.c., 

e. wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do 
publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

9. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników składa się w sekretariacie 
Urzędu Gminy mordanów al.ski w terminie do 10 dnia każdego miesi.ca z uwzględ-
nieniem osi.gnięć sportowych za poprzedni miesi.c. 

10. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy za osi.gnięcia w 
dziedzinie sportu składa się w sekretariacie Urzędu Gminy mordanów al.ski w termi-
nie do 10 dnia każdego miesi.ca z uwzględnieniem osi.gnięć sportowych za po-
przedni miesi.c. 

11. Wnioski podlegaj. zaopiniowaniu przez komisję Rady Gminy mordanów al.ski wła-
ściw. do spraw kultury fizycznej i sportu. 

12. Przyznane nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważ-
niona. 

1r. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden 
raz. 

14. Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedn. nagrodę za to samo osi.gnięcie. 
15. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wia-

domości. 
16. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy na nagrody w danym roku 

określa plan finansowy w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport, zatwierdzony 
uchwał. budżetow. na dany rok. 

 
 
 
 

2604 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 
NR XX/102/08 

z dnia 25 lipca 2008 r. 

o ie aoie zmianm miejicooe o e anu za oieoda ooania e zeig zenne o oii 
Ma cinooice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 200r r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) w zwi.zku z uchwal. nr X/52/07 Rady Gminy 
Marcinowice z dnia 17 lipca 2007 r., po stwierdzeniu zgodności projektu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Marcinowice, uchwala się co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośl.skiego Nr 2r8 –  17822  – Poz. 2604 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Marcinowice dla ob-
szaru położonego po południowej stronie drogi kra-
jowej nr r5, od południa i zachodu ograniczonego 
terenami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, od pół-
nocy drog. krajow. nr r5 oraz wył.czon. z eksplo-
atacji lini. kolejow. relacji Wrocław – medlina-Zdrój, 
od północnego-wschodu i wschodu drog. gruntow. 
w kierunku na K.tki.  

§ 2 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru, o którym mowa w § 1, 
zwana dalej planem, składa się z tekstu, który 
stanowi treść uchwały oraz rysunku wykonane-
go w skali 1:2000, który stanowi zał.cznik nr 1 
do niniejszej uchwały; ustalenia określone na ry-
sunku planu miejscowego obowi.zuj. w zakresie 
ustalonym legend.. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrywania uwag 
wniesionych do projektu planu miejscowego 
oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie miejscowym inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należ. do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia zawarte s. w zał.czniku nr 2 do uchwały; 
rozstrzygnięcia zawarte w zał.czniku nr 2 nie s. 
ustaleniami planu. 

§ r 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć niniejsz. zmia-

nę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego; 

2) działce – należy przez to rozumieć działkę grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urz.-
dzenia infrastruktury technicznej spełniaj. wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wynikaj.-
ce z odrębnych przepisów i nie jest objęta w ni-
niejszym planie zakazem zabudowy, 

r) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które obejmuje nie 
mniej niż 50 % obszaru objętego opracowaniem; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć funkcje inne niż podstawowe, uzupeł-
niaj.ce i wzbogacaj.ce przeznaczenie podsta-
wowe realizowane na powierzchni mniejszej niż 
50 % obszaru objętego opracowaniem,  

5) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni zabudowy obiektów kuba-
turowych do powierzchni działki zwi.zanej z re-
alizacj. obiektu, 

6) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć powierzchnię działki lub terenu po-
zostaj.c. aktywn. przyrodniczo, czyli pokryt. 
warstw. gleby z roślinności. naturaln. lub urz.-
dzon. i pielęgnowan.. 

§ 4 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj.ce 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania: 
1) dla poszczególnych terenów, wyznaczonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj.cymi, ustala 
się następuj.ce przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wie-
lorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem M,  

b) tereny drogi krajowej nr r5 – wył.czony  
z opracowania zmiany planu, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDG, 

c) tereny kolejowe – wył.czone z opracowania 
zmiany planu, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KK, 

d) tereny rolne, wył.czone z zabudowy ozna-
czone na rysunku planu symbolem R;  

2) ł.cznie z podstawowym przeznaczeniem terenu 
dopuszcza się realizację funkcji niekoliduj.cych z 
funkcj. podstawow.;  

r) jeżeli ustalenia zawarte w dalszej części uchwały 
nie stanowi. inaczej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej funkcjami dopuszczalnymi s. w 
szczególności: 
a) usługi nieuci.żliwe,  
b) sport i rekreacja,  
c) drogi wewnętrzne, 
d) parkingi i garaże,   
e) urz.dzenia i obiekty obsługi komunikacji zbio-

rowej, w tym także z zakresu komunikacji ko-
lejowej,  

f) zieleń izolacyjna i urz.dzona;  
4) niezależnie od przeznaczenia terenu, w całym 

obszarze objętym planem, dopuszcza się realiza-
cję obiektów i urz.dzeń oraz sieci infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem, że nie ogranicz. 
one możliwości wykorzystania terenu w sposób 
określony w planie. 

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:   
1) usługi realizować na działkach wydzielonych, 

dopuszcza się lokalizację lokali usługowych w 
parterach budynków mieszkalnych;  

2) w granicach opracowania planu obowi.zuje za-
kaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów o 
charakterze kontenerowym lub innych obiektów 
niespełniaj.cych wymagań określonych w § 9 
niniejszej uchwały, zakaz nie dotyczy obiektów 
tymczasowych w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego; 

r) dla zabudowy mieszkaniowej zarówno jedno- jak 
i wielorodzinnej zakazuje się stosowania okładzin 
elewacyjnych typu siding oraz blachy trapezowej 
i falistej; 

4) zakazuje się grodzenia terenu przy wykorzysta-
niu prefabrykowanych elementów betonowych. 

§ 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem M obowi.zuj. dopuszczalne poziomy hałasu 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami,  

2) nawierzchnię dróg wewnętrznych oraz innych 
powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 
produktami pochodzenia naftowego należy za-
bezpieczyć przed możliwości. przenikania do 
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych 
substancji ropopochodnych i innych substancji 
chemicznych; 
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r) do celów grzewczych jak i technologicznych 
stosować przyjazne środowisku nośniki energii; 

4) usuwanie odpadów komunalnych rozwi.zać w 
oparciu o gminny system gospodarki komunalnej; 

5) usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku 
prowadzenia działalności usługowej należy roz-
wi.zać w trybie przepisów szczególnych.  

§ 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1) Ustanawia się strefę występowania stanowisk 

archeologicznych, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu, w granicach której wszelkie roboty 
ziemne podlegaj. uzgodnieniu z właściw. miej-
scowo służb. ochrony zabytków. 

§ 8 

Wymagania wynikaj.ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) W granicach opracowania planu: 

a) zakazuje się stosowania rozwi.zań architek-
toniczno-budowlanych powoduj.cych ograni-
czenie dostępności przez osoby niepełno-
sprawne;  

b) dla głównych ci.gów komunikacyjnych ustala 
się obowi.zek wprowadzenia segregacji ru-
chu kołowego od rowerowego i pieszego;  

c) powierzchnię biologicznie czynn. realizować 
jako zieleń urz.dzon.; 

d) lokalizacja nośników informacji wizualnej (re-
klamy, szyldy tablice informacyjne, itp.) nie 
może ograniczać widoczności na wydzielo-
nych drogach wewnętrznych, ani przesłaniać 
lub stanowić tła dla znaków drogowych.  

§ 9 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

ustala się; 
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

15 m,  
b) wskaźnik zabudowy do 65%, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w za-

gospodarowaniu działki nie może być mniej-
szy niż r0% jej powierzchni; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się: 
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć  

9 m,  
b) wskaźnik zabudowy do r5%, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w za-

gospodarowaniu działki nie może być mniej-
szy niż 50% jej powierzchni; 

r) dla zabudowy usługowej ustala się: 
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12 m,  
b) wskaźnik zabudowy do 65%, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w za-

gospodarowaniu działki nie może być mniej-
szy niż 20% jej powierzchni;  

d) dopuszcza się rezygnację z powierzchni bio-
logicznie czynnej pod warunkiem wydzielenia 
z terenu oznaczonego symbolem M działki 
powszechnie dostępnej, przeznaczonej pod 

zieleń urz.dzon., o powierzchni nie mniejszej 
niż 20% ł.cznej powierzchni terenów usłu-
gowych na działkach wydzielonych, dla któ-
rych zrezygnowano z urz.dzania powierzchni 
biologicznie czynnej.  

§ 10 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj.cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów. 
1. W granicach obszaru objętego planem nie wy-

znacza się obszarów ani obiektów podlegaj.cych 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych.  

§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
1. Dopuszcza się zabudowę terenów o nachyleniu 

stoku powyżej 15O o ile, na podstawie badań 
geotechnicznych, wykluczy się osuwanie mas 
ziemnych. 

§ 12 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1. Ustala się następuj.ce zasady w zakresie obsługi 

komunikacyjnej: 
1) dopuszcza się realizację wewnętrznego ukła-

du komunikacyjnego rozwi.zanego w oparciu 
o drogi wewnętrzne (niewydzielone liniami 
rozgraniczaj.cymi na rysunku planu) spełnia-
j.ce następuj.ce wymogi:  
a) minimalna szerokość drogi obsługuj.cej te-

reny usługowe i mieszkaniowo-usługowe 
– 12 m, w tym jezdnia o szerokości min. 
6 m, chodnik minimum jednostronny, 

b) minimalna szerokość drogi obsługuj.cej te-
reny mieszkaniowe – 10 m, w tym jezdnia 
o szerokości min. 4,5 m, chodnik mini-
mum jednostronny od strony zabudowy,  

c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej dopuszcza się wykonanie dro-
gi wewnętrznej w formie ci.gu pieszo-
jezdnego o szerokości nie mniejszej niż  
6 m, 

d) wytyczenie drogi nieposiadaj.cej dwu-
stronnego poł.czenia z układem komuni-
kacyjnym wymaga wyznaczenia placu do 
zawracania;  w przypadku, gdy wskazana 
droga pełnić będzie funkcję drogi pożaro-
wej, plac do zawracania winien mieć wy-
miary 20x20 m, 

e) zarz.d oraz utrzymanie drogi wewnętrznej 
należy do właścicieli nieruchomości obsłu-
giwanych,  

f) wł.czenia drogi wewnętrznej do publicz-
nego układu komunikacyjnego może na-
st.pić w miejscu i na warunkach określo-
nych przez właściciela/ administratora dro-
gi publicznej; 

2) ustala się minimalne ilości miejsc parkingo-
wych w granicach obszaru objętego planem: 
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 1 

miejsce w przeliczeniu na mieszkanie, 
b) dla obiektów handlowych, zlokalizowa-

nych na działkach wydzielonych, – 1 miej-
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sce w przeliczeniu na każde 40 m2 po-
wierzchni sprzedaży, 

c) dla przedszkoli i żłobków – 1 miejsce na 
20 dzieci jednak nie mniej niż r miejsca, 

d) dla restauracji – 1 miejsce na każde 10 m2 
powierzchni konsumpcyjnej,  

e) dla usług wbudowanych – 1 miejsce na 
każde pełne r0 m2 powierzchni użytkowej; 

r) z wyj.tkiem obiektów usługowych zlokalizo-
wanych na działkach wydzielonych dopusz-
cza się bilansowanie miejsc postojowych zlo-
kalizowanych wzdłuż ulic bezpośrednio ob-
sługuj.cych dany teren lub budynek;  

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej do-
puszcza się bilansowanie miejsc garażowych, 
a także miejsc parkingowych wbudowanych 
w budynek (np. w formie parkingu podziem-
nego). 

2. Ustala się następuj.ce zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 

się zasadę zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
do celów socjalno-bytowych z gminnego sys-
temu wodoci.gowego po jego rozbudowie; 
dopuszcza się zastosowanie lokalnego źródła 
zaopatrzenia w wodę spełniaj.cego wymaga-
nia określone w przepisach szczególnych; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków przyjmuje 
się zasadę wyposażenia obszaru objętego pla-
nem w system kanalizacji sanitarnej zakoń-
czony oczyszczalni. ścieków na terenie gmi-
ny Marcinowice lub pozwalaj.cy na przerzut 
ścieków do istniej.cych komunalnych 
oczyszczalni na terenie gmin s.siednich; 

r) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 
a) odprowadzenie wód opadowych i rozto-

powych rozwi.zać w oparciu o we-
wnętrzny układ kanalizacji deszczowej 
powi.zany z systemem istniej.cych cie-
ków powierzchniowych na warunkach 
określonych przez administratora cieku,  

b) dla nawierzchni utwardzonych, nieprze-
puszczalnych o powierzchni powyżej 
1000 m², wymagane jest zastosowanie 
urz.dzeń eliminuj.cych substancje ropo-
pochodne i zawiesiny, nie dotyczy to dróg 
i ulic, jeśli zezwalaj. na to przepisy szcze-
gólne; 

4) w zakresie elektroenergetyki:  
a) zasilanie w energię elektryczn. z istniej.-

cych i planowanych sieci średniego i ni-
skiego napięcia, 

b) modernizacja i rozbudowa sieci zasilaj.cej 
w postaci kabla ziemnego, dopuszcza się 
budowę linii napowietrznych wył.cznie w 
przypadku, gdy nie ma technicznych moż-
liwości przeprowadzenia ich pod ziemi.;  

5) prowadzenie sieci oraz realizacja urz.dzeń in-
frastruktury technicznej jest możliwa w gra-
nicach całego obszaru objętego planem za 
wyj.tkiem terenu oznaczonego symbolem 
KDG. 

§ 1r 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem.  

1) Minimalna powierzchnia działki wydzielanej na 
potrzeby lokalizacji: 
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

– wolno stoj.cego nie może być mniejsza 
niż 800 m2,  

– w zabudowie bliźniaczej nie może być 
mniejsza niż 400 m2, 

b) dopuszcza się wydzielenie działki mniejszej 
pod warunkiem, że jej cechy geometryczne i 
powierzchnia pozwol. na jej zagospodarowa-
nie zgodnie z warunkami technicznymi okre-
ślonymi w przepisach wykonawczych Prawa 
budowlanego oraz na zachowanie wskaźni-
ków, o których mowa w § 9 uchwały, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej, zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz zabudowy usługowej nie ustala się 
minimalnej powierzchni wydzielanej działki, jej 
wielkość oraz cechy geometryczne musz. 
uwzględniać możliwość przyszłego zagospoda-
rowania zgodnie z § 9 uchwały oraz wymagania 
wynikaj.ce z przepisów szczególnych;  

r) szerokość działki wydzielanej pod drogi we-
wnętrzne nie może być mniejsza niż:  
– 10 m – dla obsługi zabudowy usługowej i 

mieszkaniowej wielorodzinnej,  
– 6 m – dla obsługi wył.cznie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;   
4) dopuszcza się odstępstwo od warunków okre-

ślonych w pkt od 1 do r w przypadku wykony-
wania podziałów maj.cych na celu: 
a) wydzielenie terenów niezbędnych dla realiza-

cji i prawidłowego funkcjonowania obiektów i 
urz.dzeń infrastruktury technicznej i komuni-
kacji,  

b) regulacji granic lub poprawy warunków zago-
spodarowania na działkach s.siednich. 

§ 14 

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz.dzania i użytkowania tere-
nów. 

§ 15 

Stawkę procentow. służ.c. naliczeniu jednorazo-
wej opłaty pobieranej z tytułu zbycia nieruchomo-
ści, której wartość wzrosła w zwi.zku z uchwale-
niem planu miejscowego, ustala się na:  
– 20% – w stosunku do obszaru oznaczonego na 

rysunku planu symbolem M, dla terenów innych 
niż przeznaczone na cele budowy, rozbudowy i 
modernizacji infrastruktury technicznej i komuni-
kacyjnej.  

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Marcinowice. 

§ 17 
Uchwała wchodzi w życie po upływie r0 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośl.skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JANINA KUTA 
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Zazącznin n  1 do uchoazm Radm 
Gminm Ma cinooice n  XX/102/08 
z dnia 25  ieca 2008  . (eoz. 2604) 
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKGW 
NR XXI/164/08 

z dnia 28 lipca 2008 r. 

o ie aoie nadania nazo u icom o ob ębie oii Su inóo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1r ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz.dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W miejscowości Sulików nadaje się następuj.ce 
nazwy ulic: 
1) ulica O zozooa – oznaczona geodezyjnie  
n  113/14, 

2) ulica ni. Kazimie za So ecnie o – oznaczona 
geodezyjnie n  672/4 i nr 667/12. 

§ 2 

Położenie ulic i ich przebieg przedstawiaj. szkice 
sytuacyjne stanowi.ce zał.cznik nr 1 i nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 

§ r 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JACEK STASZCZUK 
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Zazącznin n  1 do uchoazm Radm Gminm 
Su inóo n  XXI/164/08 z dnia 28  ieca 
2008  . (eoz. 2605) 
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Zazącznin n  2 do uchoazm Radm Gminm 
Su inóo n  XXI/164/08 z dnia 28  ieca 
2008  . (eoz. 2605) 
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 PREZES  Wrocław, dnia 26 sierpnia 2008 r.  
 URZUDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-rr/2008/264/VIII-A/MK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 2r ust. 2 pkt r lit. b w zwi.zku 
z art. r0 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 112r 
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. r4r, 
Nr 115, poz. 790 i Nr 1r0, poz. 905) oraz w zwi.zku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 
Nr 11r, poz. 984, Nr 15r, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1r87, z 200r r. 
Nr 1r0, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 

eo  ozeag zeniu onioinu 

z dnia 24 czerwca 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

P zediiębio igoa Ene  egmni Ciee nej SA 
z siedzib. w Bogatyni 

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

eoiganaoiam 
zagoie dzić ga mfę d a cieeza 

ustalon. przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowi.c. zał.cznik  
do niniejszej decyzji na okres do dnia 30 o ześnia 2009  . 

 
UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w zwi.zku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa z dnia 24 czerwca 2008 r., posiadaj.cego koncesje na:  
1) przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 24 sierpnia 1998 r. nr PCC/5/264/U/1/98/AP ze zmianami  

z dnia: 
– 24 września 1999 r. nr PCC/5/S/264/U/r/99,  
– 12 lipca 2007 r. nr PCC/5-ZTO/264/W/OWR/2007/MK, 

2) obrót ciepłem z dnia 21 sierpnia 1998 r. nr OCC/2/264/U/1/98/AP ze zmianami z dnia:  
– 24 września 1999 roku nr OCC/2/S/264/U/r/99, 
– 12 lipca 2007 r. nr OCC/2-ZTO/264/W/OWR/2007/MK, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej 
przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadaj.ce kon-
cesje ustalaj. taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegaj. zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz 
proponuj. okres ich obowi.zywania.  
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporz.dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 19r, poz. 142r).  
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowi.cych podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania 
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikaj.cymi z kosztów poniesionych 
w 2007 r. 
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Udział opłat stałych, w ł.cznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, 
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem 
Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  
Okres obowi.zywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na 
okres jednego roku. 
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do S.du Okręgowego w Warszawie – S.du Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. r0 ust. 2 i r ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1  
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odoozanie na eżm e zeizać na ad ei Pozudniooo-Zachodnie o Oddziazu Te enooe o U zędu Re u acji 
Ene  egmni – u . Ma izazna Józefa Piziudinie o 49–57, 50-032 W oczao.  

r. Stosownie do art. r1 ust. 4 i art. 47 ust. r pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl.skiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl.skiego. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZTDU REGULACmI ENERGETYKI 

z siedzib. we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
 
 
 
 
 
 

P zediiębio igoo Ene  egmni Ciee nej Seózna Ancmjna 
o Oo agmni 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi zał.cznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 26 sierpnia 2008 r. nr OWR-4210-rr/2008/264/VIII-A/MK 

 
 
I. Pojęcia igoiooane o ga mfie 

uigaoa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.112r i Nr 
170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 
52, poz. r4r, Nr 115, poz. 790 i Nr 1r0, poz. 
905); 
 ozeo ządzenie ga mfooe – rozporz.dzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w 
ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 19r, poz. 142r);  

 ozeo ządzenie o funncjonooaniu imigemóo cie-
ezooniczmch – rozporz.dzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemów cie-
płowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);  
doigaoca cieeza – BOT Elektrownia Turów S.A. z 
siedzib. w Bogatyni, prowadz.ca działalność go-
spodarcz. w zakresie wytwarzania oraz przesyłania 
i dystrybucji ciepła;  
ie zedaoca, e zediiębio igoo ene  egmczne – 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzi-
b. w Bogatyni, prowadz.ce działalność gospodar-
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cz. w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu 
ciepłem;  
ga mfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowi.zu-
j.cy dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustaw.;  
odbio ca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym;  
  uea ga mfooa – grupa odbiorców korzystaj.cych 
z usług zwi.zanych z zaopatrzeniem w ciepło, z 
którymi rozliczenia s. prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania;  
iieć cieezoonicza – poł.czone ze sob. urz.dzenia 
lub instalacje, służ.ce do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;  
e zmzącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowa-
dzaj.cy ciepło wył.cznie do jednego węzła cieplne-
go; 
oęzez ciee nm – poł.czone ze sob. urz.dzenia lub 
instalacje służ.ce do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przył.cza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych;  
obieng – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi; 
iniga acja odbio cza – poł.czone ze sob. urz.dzenia 
lub instalacje służ.ce do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub do odbiorni-
ków ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w 
obiekcie;  
unzad eomia ooo- oz iczenioom – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urz.dzeń, służ.cych do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowi. pod-
stawę do obliczenia należności z tytułu dostarcza-
nia ciepła; 
moc ciee na – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu;  
zamóoiona moc ciee na – ustalona przez odbiorcę 
lub podmiot ubiegaj.cy się o przył.czenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w da-
nym obiekcie wyst.pi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna do zapewnienia:  
– pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

– utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych,  

– prawidłowej pracy innych urz.dzeń lub instalacji;  
oa unni ob iczeniooe:  

– obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-
rycznego określona dla strefy klimatycznej, w 
której zlokalizowane s. obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło,  

– normatywna temperatura ciepłej wody;  
nie e a ne eobie anie cieeza – pobieranie ciepła bez 

zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, z całkowitym albo częściowym pomi-
nięciem  układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencję w ten układ maj.c. wpływ 
na zafałszowanie pomiarów dokonanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy.  

II. Zan ei dziaza ności  oieoda czej zoiązanej  
z zaoeag zeniem o cieezo  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzi-
b. w Bogatyni prowadzi działalność gospodarcz. w 
zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu cie-
płem na terenie miasta Bogatynia.  
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielo-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
koncesji na: 
– przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 24 sierp-

nia 1998 r. Nr PCC/5/264/U/1/98/AP, ze zmia-
nami z dnia 24 września 1999 r. Nr 
PCC/5/S/264/U/r/99 oraz z dnia 12 lipca 
2007r., Nr PCC/5-ZTO/264/W/OWR/2007/MK, 

– obrót ciepłem z dnia 21 sierpnia 1998 r., Nr 
OCC/2/264/U/1/98/AP., ze zmianami z dnia 24 
września 1999 r.  Nr OCC/2/S/264/U/r/99 oraz 
z dnia 12 lipca 2007 r., Nr OCC/2-
ZTO/264/W/OWR/2007/MK. 

III. Podziaz odbio cóo na   uem ga mfooe  

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz.dzenia 
taryfowego wyodrębniono następuj.ce grupy tary-
fowe:  

Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest za pośrednictwem sieci ciepłowni-
czej sprzedawcy i węzłów cieplnych 
odbiorcy, 

Grupa O – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest za pośrednictwem sieci ciepłowni-
czej i węzłów cieplnych sprzedawcy.  

IV. Cenm i igaoni oezag  

1. Rodzaje o az omioność igaoen oezag ie zedao-
cm  
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Grupa  A 

Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie mednostki 
netto brutto∗ 

zł/MW/rok 25 222,21 r0 771,10 
Stawka opłaty stałej za usługi  

przesyłowe 
rata miesięczna 2 101,85 2 564,26 

Stawka opłaty zmiennej za usługi  
przesyłowe 

zł/Gm 8,20  10,00 

 Grupa  O 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie mednostki 

netto brutto∗ 

zł/MW/rok 4r 286,57 52 809,62 
Stawka opłaty stałej za usługi  

przesyłowe  
rata miesięczna r 607,21 4 400,80 

Stawka opłaty zmiennej za usługi  
przesyłowe 

zł/Gm 1r,50 16,47 

 
* Stawki opłat brutto zawieraj. podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 
 

2. Rodzaje cen i igaoen oezag doigaocm cieeza  

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto 
umowy sprzedaży ciepła będ. uwzględniały 
również: 
– cenę ciepła (w zł/Gm),  
– cenę za zamówion. moc ciepln.  (w zł/MW), 
– cenę nośnika ciepła dostarczanego do napeł-

niania i uzupełniania jego ubytków w instala-
cjach odbiorczych (w zł/mr), 

– stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe  
(w zł/MW),  

– stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 
(w zł/ Gm),  

ustalone w taryfie dostawcy ciepła.  

3. Sgaoni oezag za e zmzączenie do iieci cieezooni-
czej 

W przypadku przył.czenia odbiorców, spełniaj.-
cych warunki określone w art. 7 ust. 5  ustawy, 
stosowane będ. następuj.ce stawki opłat za 
przył.czenie do sieci: 

 

Rodzaj przył.cza mednostka miary 
Stawka opłaty 

netto 

2 x DN r2 zł/m 95,00 

2 x DN 40 zł/m 105,00 
 

Do stawek opłat za przył.czenie zostanie doli-
czony podatek VAT zgodnie z obowi.zuj.cymi 
przepisami  

V. Seoiób ob iczania oezag  

Wysokość opłat oblicza się według zasad okre-
ślonych w § r2 i § r6 rozporz.dzenia taryfowe-
go:  
– mieiięczna  aga oezagm za zamóoioną moc 
ciee ną – pobierana w każdym miesi.cu, sta-
nowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 
1/12 ceny za zamówion. moc ciepln. dla da-
nej grupy taryfowej,  

– oezaga za cieezo – pobierana za każdy mie-
si.c, w którym nast.pił pobór ciepła, stanowi 

iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej 
na podstawie odczytów wskazań układu po-
miarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na 
przył.czu do węzła cieplnego lub w innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz.-
dzeń i instalacji określonych w umowach, 
oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej,  

– oezaga za nośnin cieeza – pobierana za każdy 
miesi.c, w którym nast.pił pobór nośnika 
ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, 
dostarczonego do napełniania i uzupełnienia 
ubytków wody w instalacjach odbiorczych, 
ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośni-
ka ciepła dla danej grupy taryfowej,  
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– mieiięczna  aga oezagm igazej za uizu i e zeim-
zooe – pobierana w każdym miesi.cu, sta-
nowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 
1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyło-
we dla danej grupy taryfowej,  

– oezaga zmienna za uizu i e zeimzooe – pobie-
rana za każdy miesi.c, w którym nast.pił po-
bór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczo-
nego ciepła ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
zainstalowanego na przył.czu do węzła ciepl-
nego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urz.dzeń i instalacji określonych 
w umowach oraz stawki opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, 

– oezaga za e zmzączenie do iieci – obliczana ja-
ko iloczyn długości przył.cza i stawki opłaty 
za przył.czenie, ustalonej w taryfie dla dane-
go rodzaju przył.cza. 

VI. Wa unni igoiooania cen i igaoen oezag  

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat obo-
wi.zuj. przy zachowaniu parametrów jakościo-
wych nośnika ciepła i standardów jakościowych  
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 
rozporz.dzenia o funkcjonowaniu systemów cie-
płowniczych. 
 

W przypadkach:  
– niedotrzymania przez strony warunków umo-

wy sprzedaży ciepła,  
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ener-

getyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorców,  

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-
wych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego,  

– udzielania i naliczania bonifikat przysługuj.-
cych odbiorcy,  

– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 
4 rozporz.dzenia taryfowego. 

VII. We ooadzanie zmian cen i igaoen oezag  

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl.skiego.  
Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza ta-
ryfę do stosowania nie wcześniej niż po upły-
wie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty 
jej opublikowania.  
Wszyscy odbiorcy będ. powiadamiani pisem-
nie o wprowadzaniu nowych cen i stawek 
opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od 
daty planowanego ich wprowadzenia. 

 
CZŁONEK ZARZĄDU 

ZASTTPCA CYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH 
 

JADWIGA LANGE 

CZŁONEK ZARZĄDU 
ZASTTPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH 

 
JANUSZ ADAMSKI 
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POROZUMIENIE  

o ie aoie zmianm Po ozumienia z dnia 25 eaździe nina 2004  . zaoa ge  
o dniu 18 iie enia 2008  . oe W oczaoiu 

pomiędzy 

Gminą W oczao z siedzib. we Wrocławiu, reprezentowan. przez: 
Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Wrocławia  
przy kontrasygnacie Marcina Urbana – Skarbnika Miasta  
zwan. w treści „Miaigem” 
a 
Gminą Kobie zmce z siedzib. w Kobierzycach, reprezentowan. przez: 
Ryszarda Pacholika – Wójta Gminy Kobierzyce 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Prodeus 
zwan. w treści „Gminą” 

 Na podstawie uchwały nr XXII/1821/04 Rady Miasta Wrocławia z dnia 
22 kwietnia 2004 r. i uchwały nr XXX/r84/04 Rady Gminy Kobierzyce 
z dnia 26 sierpnia 2004 r. w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb miesz-
kańców Wrocławia i Gminy Kobierzyce w zakresie lokalnego transportu zbio-
rowego Strony postanawiaj., co następuje: 

 
§ 1 

Strony zgodnie postanawiaj., że porozumienie, 
które zawarły w dniu 25 października 2004 r. bę-
dzie kontynuowane ze zmianami wprowadzonymi 
niniejszym porozumieniem zmieniaj.cym.   

§ 2 

W porozumieniu z 25 października 2004 r. moc. 
niniejszego porozumienia wprowadza się następuj.-
ce zmiany: 
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1) § 1 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się  
i zastępuje go § 1 o treści: 
„§ 1  
1. Gmina powierza Miastu do wykonywania za-

dania z zakresu lokalnego transportu zbioro-
wego na liniach komunikacyjnych nr 612  
i 1rr, funkcjonuj.cych w ramach wrocław-
skiej komunikacji miejskiej. 

2. Wykaz linii, o których mowa w ust. 1, zawie-
ra zał.cznik nr 1 do porozumienia.”; 

2) §2 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się i 
zastępuje go § 2 o treści: 
„§ 2 
1. Na liniach komunikacyjnych nr 852, 862, 

872, 892 (funkcjonuj.cych w ramach kobie-
rzyckiej komunikacji gminnej zgodnie z tra-
sami oznaczonymi na schemacie przebiegów 
stanowi.cym zał.cznik nr 2 do Porozumie-
nia), Miasto umożliwi obsługuj.cemu je Prze-
woźnikowi wskazanemu przez Gminę wpro-
wadzenie biletów aglomeracyjnych. 

2. Strony umawiaj. się, że Przewoźnicy obsłu-
guj.cy te linie w granicach Miasta Wrocławia 
będ. honorować wrocławskie bilety okreso-
we obowi.zuj.ce we wrocławskiej komuni-
kacji miejskiej.”; 

r) §r w dotychczasowym brzmieniu skreśla się  
i zastępuje go § r o treści: 
„§ r. Gmina będzie przekazywać Miastu dotację 
celow. na sfinansowanie zadań w zakresie opi-
sanym w § 2 pkt 1 w następuj.cy sposób: 
1. Za okres od 1 września 2008 r. do r1 grud-

nia 2008 r. w wysokości – do 152.000,00 zł, 
w terminie do r0 września 2008 r. Ostatecz-
ne rozliczenie kosztów przewozów wykony-
wanych w 2008 r. na rzecz Gminy nast.pi w 
terminie do 20 grudnia 2008 r.  

2. Za okres od 1 stycznia 2009 r. do r1 grudnia 
2009 r. w wysokości  do 500 000,00 zł, w 
dwóch jednakowych transzach płatnych do 
r0 stycznia 2009 r. i do r0 lipca 2009 r.  

r. Pocz.wszy od 2010 roku wielkość dotacji na 
kolejne lata będzie ustalana corocznie najpóź-
niej na miesi.c przed rozpoczęciem roku bu-
dżetowego. 

4. Dotację Gmina przekaże na konto bankowe 
wskazane przez Miasto.”; 

4) § 5 w dotychczasowym brzmieniu skreśla i za-
stępuje go § 5 o treści: 
„§ 5 
1. Kontrola biletowa w pojazdach obsługuj.cych 

linie objęte porozumieniem prowadzona jest 

przez przewoźników zgodnie z obowi.zuj.-
cymi przepisami prawa. 

2. Miasto może wykonywać kontrolę, o której 
mowa w ust. 1, na podstawie i w granicach 
upoważnienia przewoźnika. 

r. Kwoty uzyskane z opłat dodatkowych pobra-
nych w czasie kontroli, o których mowa w 
ust. 1, dotycz.ce linii nr 1rr i 612 stanowi. 
dochód Miasta, chyba że umowa zawarta 
przez  Miasto z przewoźnikiem stanowi ina-
czej.  

4. Kwoty uzyskane z opłat dodatkowych pobra-
nych w czasie kontroli, o których mowa w 
ust. 1, dotycz.ce linii nr 852, 862, 872, 892 
stanowi. dochód Gminy, chyba że umowa 
zawarta przez Gminę z przewoźnikiem sta-
nowi inaczej.”; 

5) § 6 w dotychczasowym brzmieniu skreśla i za-
stępuje go § 6 o treści: 
„§ 6 
1. Strony umożliwi. sobie nawzajem nieodpłat-

ne korzystanie z przystanków zlokalizowa-
nych na obszarze swojej właściwości miej-
scowej. 

2. Gmina zorganizuje na swoim terenie przy-
stanki dla pojazdów obsługuj.cych linie obję-
te porozumieniem. Utrzymanie tych przystan-
ków, umieszczanie na nich rozkładów jazdy   
i informacji pasażerskiej należy do Gminy.”; 

6) w § 7: 
a) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu skreśla i 

zastępuje go ust. 1 o treści: 
„1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 
nieokreślony.” 

b) ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu skreśla  
i zastępuje go ust. 2 o treści: 
„2. Każda ze Stron może wypowiedzieć po-
wyższe porozumienie z zachowaniem trzy-
miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

§ r 

Tekst porozumienia sporz.dzono w trzech jedno-
brzmi.cych egzemplarzach, z których jeden otrzy-
muje Gmina, a dwa Miasto z przeznaczeniem jed-
nego egzemplarza dla potrzeb publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnośl.skiego.  

§ 4 

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośl.skiego, z moc. obowi.zuj.c. od 
1 września 2008. 

 
Gmina  Kobierzyce 

 
WÓmT  

 
RYSZARD PACHOLIK 

 
 

SKARBNIK GMINY 
 

MARTA PRODEUS 

Miasto Wrocław 
 

Z up. Prezydenta 
 

MACIEm BLUm  
Wiceprezydent Wrocławia 

 
Z up. Skarbnika 

 
ELŻBIETA DRECZKO 
Dyrektor Wydziału  

Księgowości 
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Zazącznin n  1 do eo ozumienia 
(eoz. 2607) 

 
P zebie   inii nomuninacmjnej 612 i 133 

zączącej Miaigo W oczao z niengó mmi miejicooościami Gminm Kobie zmce 
 

Linia 133 
WROCŁAW (Brochów) – Piernikowa – BIELANY WROCŁAWSKIE (Auchan) 
BIELANY WROCŁAWSKIE (Auchan) – Piernikowa – WROCŁAW (Brochów) 
 
Linia 612 
WROCŁAW –(Dw.Gł.PKP) – Ołtaszyn – Wysoka – aLTZA – BIELANY WROCŁAWSKIE 
– WROCŁAW (Partynice) – Wrocław (Krzyki) 
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Zazącznin n  2 do eo ozumienia 
(eoz. 2607) 

 
P zebie   inii nomuninacmjnmch n  852,862,872,892 

Funncjonującmch o  amach nobie zmcniej nomuninacji  minnej 
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ANEKS NR 8 

z dnia 10 lipca 2008 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2006 r. we Wrocławiu 

eomiędzm: 

Gminą W oczao z siedzib. we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8 zwan. w tre-
ści Miaigem  
reprezentowan. przez: 
Rafaza Dugnieoicza – P ezmdenga W oczaoia  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia  
a 
Gminą Kobie zmce zwan. w treści Gmin.  
reprezentowan. przez: 
Rmiza da Pacho ina – Wójga Gminm Kobie zmce 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.  

W porozumieniu wprowadza się następuj.ce zmiany: 
 
 

§ 1 

W zał.czniku nr 2 w części I skreśla się ust. 5 pkt 
1 w dotychczasowym brzmieniu i zastępuje się go 
ustępem o treści:  
„jednorazowe za przejazd w jednej strefie w cenie 
2,40 zł,  

§ 2 

W zał.czniku nr 2 w części I skreśla się ust.6 w 
dotychczasowym brzmieniu i zastępuje się go ustę-
pem o treści:  
„Opłata za przewóz bagażu (niezależnie od liczby 
przekraczanych stref) wynosi 1,20 zł.” 

§ r 

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostaj. 
bez zmian.  

§ 4 

Aneks sporz.dzono w trzech jednobrzmi.cych eg-
zemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a 
dwa Miasto, z przeznaczeniem jednego egzempla-
rza dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl.skiego. 

§ 5 

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl.skiego z terminem obowi.zywania od 1 
sierpnia 2008 roku.  
 
 

 
Gmina 

 
WÓmT 

 
RYSZARD PACHOLIK 

 
 

SKARBNIK GMINY 
 

MARTA PRODEUS 

Miasto 
 

WICEPREZYDENT WROCŁAWIA 
 

MACIEJ BLUJ 
 
 

Z up. Skarbnika 
 

ELŻBIETA DRECZKO 
Dyrektor Wydziału  

Księgowości 
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2609 

ANEKS NR 5 

z dnia 10 lipca 2008 r. 

do eo ozumienia zaoa ge o o dniu 25 eaździe nina 2004  . oe W oczaoiu 

pomiędzy 
Gminą W oczao z siedzib. we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8 zwan. w tre-
ści Miaigem  
reprezentowan. przez: 
Rafaza Dugnieoicza – P ezmdenga  W oczaoia  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia 
a 
Gminą Mięninia zwan. w treści Gminą  
reprezentowan. przez: 
Jana Ma iana G ze o czmna –Wójga Gminm Mięninia 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   
 
W porozumieniu wprowadza się następuj.ce zmiany: 

 
 

§ 1 

Zał.cznik nr 2 do porozumienia  otrzymuje brzmie-
nie określone w zał.czniku do niniejszego aneksu. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostaj. 
bez zmian.  

§ r 

Aneks sporz.dzono w trzech jednobrzmi.cych eg-
zemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina,  

a dwa Miasto, z przeznaczeniem jednego egzempla-
rza dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl.skiego. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl.skiego z terminem obowi.zywania od 1 
sierpnia 2008 roku.  
 

 
Gmina 

 
WÓmT GMINY MITKINIA 

 
JAN MARIAN GRZEGORCZYN 

 
 

SKARBNIK GMINY 
 

RADOSŁAW RLIWA 

Miasto 
 

WICEPREZYDENT WROCŁAWIA 
 

MACIEJ BLUJ 
 
 

Z up. Skarbnika 
 

ELŻBIETA DRECZKO 
Dyrektor Wydziału  

Księgowości 
 
 

Zazącznin do aneniu n  5 
(eoz. 2609) 

 
Szcze ózooe zaiadm om iczenia noogm odeooiadającej dogacji 

 
I. Celem wyliczenia kwoty odpowiadaj.cej dotacji 

Strony zgodnie ustalaj.,  co następuje: 
1. Granice stref i Miasta dla linii strefowych s. 

oznaczone na przystankach; przystanki gra-
niczne należ. do obu stref.  

2. Cena biletu na linie strefowe jest uzależniona 
od liczby przekraczanych stref. 

r. Bilety okresowe na linie strefowe obowi.zuj. 
także na liniach normalnych, nocnych i pod-
miejskich na trasach pokrywaj.cych się, w 
granicach Miasta.  

4. Posiadacze biletów okresowych na linie nor-
malne, podmiejskie i pospieszne mog. korzy-
stać z przewozów na liniach strefowych w 
granicach Miasta. 

5. Na liniach strefowych stosowane s. bilety: 
1) jednorazowe za przejazd w jednej strefie 

w cenie 2,40 zł, 
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

poza granicami Wrocławia cena  biletu 
wzrasta o 0,60 zł, 

2) 10-dniowe ważne tylko w jednej wybranej 
strefie w cenie 20,00 zł,  
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– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 
cena biletu wzrasta o 8 zł, z tym że 
cena za przejazdy przez wszystkie stre-
fy jest równa cenie biletu za przejazd 
przez trzy strefy,  

r) r0-dniowe ważne tylko w jednej wybranej 
strefie w cenie 50,00 zł, 
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

cena biletu wzrasta o 20 zł, z tym że 
cena za przejazdy przez wszystkie stre-
fy jest równa cenie biletu za przejazd 
przez trzy strefy. 

6. Opłata za przewóz bagażu (niezależnie od 
liczby przekraczanych stref) wynosi 1,20 zł. 

7. Ceny biletów ulgowych stanowi. 50% cen bile-
tów pełnych. 

II. Strony ustalaj., że będ. się rozliczały w sposób 
poniżej określony: 

1. Po zakończeniu każdego miesi.ca do 20 dnia 
miesi.ca następnego Miasto przedstawi Gmi-
nie zestawienie kosztów wykonywania prze-
wozów na liniach strefowych i wpływów ze 
sprzedaży biletów. 

2. Podział środków z opłat za przewozy na li-
niach strefowych, uwzględniaj.cy opłaty za 
przewozy po terenie poszczególnych gmin, 
następuje według poniższych tabel:
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r. Realizacja zobowi.zania, określonego w § r 
porozumienia, nast.pi poprzez przekazywanie 
Miastu co miesi.c środków finansowych w 
wysokości odpowiadaj.cej kosztom wyko-
nywanych przez przewoźnika usług przewo-
zowych na terenie Gminy, które nie znalazły-
pokrycia w przychodach ze sprzedaży biletów 
za przejazdy na terenie Gminy:  
a) na liniach strefowych: w dwóch ratach z 

terminem płatności: 
• I rata – do 10 dnia danego miesi.ca – 

w wysokości 6 640 zł 

• II rata do końca miesi.ca następuj.ce-
go po miesi.cu, w którym wykonywa-
no przewozy w wysokości kwoty, sta-
nowi.cej różnicę pomiędzy kosztami za 
usługi nieznajduj.cymi pokrycia w 
przychodach ze sprzedaży biletów a 
dokonan. płatności. I raty, wyliczonej 
według zasad określonych w niniej-
szym zał.czniku. 

4. Gmina zobowi.zuje się do przekazywania 
Miastu należności, o których mowa w pkt. II, 
na konto wskazane przez Miasto. 

 
 

2610 

ANEKS NR 5 

z dnia 10 lipca 2008 r. 

do eo ozumienia zaoa ge o o dniu 25 eaździe nina 2004  . oe W oczaoiu 

pomiędzy: 

Gminą W oczao z siedzib. we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8 zwan. w tre-
ści Miaigem  
reprezentowan. przez: 
Rafaza Dugnieoicza  – P ezmdenga  W oczaoia  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia 
a 
Gminą Śoięga Kaga zmna  zwan. w treści Gminą  
reprezentowan. przez : 
Je ze o Figna –Wójga Gminm Śoięga Kaga zmna 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 
 
W porozumieniu wprowadza się następuj.ce zmiany:  

 
 

§ 1 

W zał.czniku nr 1 dodaje się: 
Linia 110 
WROCŁAW –IWINY (pętla) – data uruchomienia 
poł.czenia – 1 września 2008 

§ 2 

Zał.cznik nr 2 do porozumienia  otrzymuje brzmie-
nie określone w zał.czniku do niniejszego aneksu. 

§ r 

Pozostałe postanowienia porozumienia  pozostaj. 
bez zmian.  

 

§ 4 

Aneks sporz.dzono w trzech jednobrzmi.cych eg-
zemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a 
dwa Miasto, z przeznaczeniem jednego egzempla-
rza dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl.skiego. 

§ 5 

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl.skiego z terminem obowi.zywania od 1 
sierpnia 2008 roku, z wyj.tkiem § 1, który wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2008 r.  

 
Gmina 

 
WÓmT GMINY 

aWITTA KATARZYNA 
 

JERZY FITEK 
 
 

ZASTTPCA  
SKARBNIKA GMINY 

 
AGATA ZAWADZIŁO-DROBNICA 

Miasto 
 

WICEPREZYDENT WROCŁAWIA  
 

MACIEJ BLUJ 
 
 

Z up. Skarbnika 
 

ELŻBIETA DRECZKO 
Dyrektor Wydziału  

Księgowości 
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Zazącznin do aneniu n  5 
(eoz. 2610) 

 
 
 

Szcze ózooe zaiadm om iczenia noogm odeooiadającej dogacji 
 
 
 
I. Celem wyliczenia kwoty odpowiadaj.cej dotacji 

Strony zgodnie ustalaj., co następuje: 
1. Granice stref i Miasta dla linii podmiejskich i 

strefowych s. oznaczone na przystankach; 
przystanki graniczne należ. do obu stref.  

2. Cena biletu na linie strefowe jest uzależniona 
od liczby przekraczanych stref. 

r. Bilety okresowe na linie strefowe obowi.zuj. 
także na liniach normalnych, nocnych i pod-
miejskich na trasach pokrywaj.cych się, w 
granicach Miasta.  

4. Posiadacze biletów okresowych na linie nor-
malne, podmiejskie i pospieszne mog. korzy-
stać z przewozów na liniach strefowych w 
granicach Miasta. 

5. Na liniach strefowych stosowane s. bilety: 
1) jednorazowe za przejazd w jednej strefie 

w cenie 2,40 zł, 
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

poza granicami Wrocławia cena biletu 
wzrasta o 50   

2) 10-dniowe ważne tylko w jednej wybranej 
strefie w cenie 20,00 zł,  
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

cena biletu wzrasta o 8 zł, z tym że 

cena za przejazdy przez wszystkie stre-
fy jest równa cenie biletu za przejazd 
przez trzy strefy,  

r) r0-dniowe ważne tylko w jednej wybranej 
strefie w cenie 50,00 zł, 
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

cena biletu wzrasta o 20 zł, z tym że 
cena za przejazdy przez wszystkie stre-
fy jest równa cenie biletu za przejazd 
przez trzy strefy. 

6. Opłata za przewóz bagażu (niezależnie od 
liczby przekraczanych stref) wynosi 1,20 zł. 

7. Ceny biletów ulgowych stanowi. 50 % cen 
biletów pełnych. 

II. Strony ustalaj., że będ. się rozliczały w sposób 
poniżej określony: 
1. Po zakończeniu każdego miesi.ca do 20 dnia 

miesi.ca następnego Miasto, przedstawi 
Gminie zestawienie kosztów wykonywania 
przewozów na liniach strefowych i wpływów 
ze sprzedaży biletów. 

2. Podział środków z opłat za przewozy na li-
niach strefowych, uwzględniaj.cy opłaty za 
przewozy po terenie poszczególnych gmin, 
następuje według poniższych tabel: 
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r. Miesięczne zobowi.zania Gminy z tytułu kosz-

tów przewozów wykonywanych na liniach pod-
miejskich na jej terenie wynosz.: 
– linii 120 – 4 5r5,59 zł 
– linii 110 – r 429,20 zł  

4. Realizacja zobowi.zania, określonego w § r 
porozumienia, nast.pi poprzez przekazywanie 
Miastu co miesi.c środków finansowych w wy-
sokości odpowiadaj.cej kosztom wykonywa-
nych przez przewoźnika usług przewozowych na 
terenie Gminy, które nie znalazły pokrycia w 
przychodach ze sprzedaży biletów za przejazdy 
na terenie Gminy:  
a) na liniach strefowych: w dwóch ratach z 

terminem płatności: 

• I rata – do 10 dnia danego miesi.ca – w 
wysokości 10 000 zł 

• II rata do końca miesi.ca następuj.cego 
po miesi.cu, w którym wykonywano 
przewozy w wysokości kwoty, stanowi.-
cej różnicę pomiędzy kosztami za usługi 
nieznajduj.cymi pokrycia w przychodach 
ze sprzedaży biletów a dokonan. płatno-
ści. I raty, wyliczonej według zasad okre-
ślonych w niniejszym zał.czniku, 

b) na liniach podmiejskich – w wysokości poda-
nej w ust. r, płatnych do 10 dnia danego 
miesi.ca. 

5. Gmina zobowi.zuje się do przekazywania Miastu 
należności, o których mowa w pkt II, na konto 
wskazane przez Miasto. 
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ANEKS NR 5 

z dnia 10 lipca 2008 r. 

do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. we Wrocławiu 

pomiędzy: 

Gminą W oczao z siedzib. we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8 zwan. w tre-
ści Miaigem  
reprezentowan. przez: 
Rafaza Dugnieoicza – P ezmdenga  W oczaoia  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia 
a 
Gminą Wiiznia Maza zwan. w treści Gminą  
reprezentowan. przez: 
Sganiizaoa Moina –Wójga Gminm Wiiznia Maza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  

W porozumieniu wprowadza się następuj.ce zmiany: 
 
 

§ 1 

Zał.cznik nr 2 do porozumienia otrzymuje brzmienie 
określone w zał.czniku do niniejszego aneksu. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia  pozostaj. 
bez zmian.  

§ r 

Aneks sporz.dzono w trzech jednobrzmi.cych eg-
zemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a 

dwa Miasto, z przeznaczeniem jednego egzempla-
rza dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl.skiego. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl.skiego z terminem obowi.zywania od 1 
sierpnia 2008 roku.  
 

 
Gmina 

 
WÓmT GMINY 

WISZNIA MAŁA 
 

STANISŁAW MOIK 
 
 

SKARBNIK GMINY 
WISZNIA MAŁA 

 
MARIA JANUSZEK 

Miasto 
 

WICEPREZYDENT WROCŁAWIA 
 

MACIEJ BLUJ 
 
 

Z up. Skarbnika 
 

ELŻBIETA DRECZKO 
Dyrektor Wydziału  

Księgowości 
 

zazącznin do aneniu n  5 
(eoz. 2611) 

 
Szcze ózooe zaiadm om iczenia noogm odeooiadającej dogacji 

 
I. Celem wyliczenia kwoty odpowiadaj.cej dotacji 

Strony zgodnie ustalaj., co następuje: 
1. Granice stref i Miasta dla linii podmiejskich i 

strefowych s. oznaczone na przystankach; 
przystanki graniczne należ. do obu stref.  

2. Cena biletu na linie strefowe jest uzależniona 
od liczby przekraczanych stref. 

r. Bilety okresowe na linie strefowe obowi.zuj. 
także na liniach normalnych, nocnych i pod-
miejskich na trasach pokrywaj.cych się, w 
granicach Miasta.  

4. Posiadacze biletów okresowych na linie nor-
malne, podmiejskie i pospieszne mog. korzy-

stać z przewozów na liniach strefowych w 
granicach Miasta. 

5. Na liniach strefowych stosowane s. bilety: 
1) jednorazowe za przejazd w jednej strefie 

w cenie 2,40 zł, 
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

poza granicami Wrocławia cena biletu 
wzrasta o 0,60 zł.   

2) 10-dniowe ważne tylko w jednej wybranej 
strefie w cenie 20,00 zł,  
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 
cena biletu wzrasta o 8 zł,   



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośl.skiego Nr 2r8 –  17844  – Poz. 2611 

r) r0-dniowe ważne tylko w jednej wybranej 
strefie w cenie 50,00 zł, 
– za przejazd przez każd. kolejn. strefę 

cena biletu wzrasta o 20 zł. 
6. Opłata za przewóz bagażu (niezależnie od 

liczby przekraczanych stref) wynosi 1,20 zł. 
7. Ceny biletów ulgowych stanowi. 50% cen 

biletów pełnych. 
II. Strony ustalaj., że będ. się rozliczały w sposób 

poniżej określony: 

1. Po zakończeniu każdego miesi.ca do 20 dnia 
miesi.ca następnego Miasto przedstawi Gmi-
nie zestawienie kosztów wykonywania prze-
wozów na liniach strefowych i wpływów ze 
sprzedaży biletów. 

2. Podział środków z opłat za przewozy na li-
niach strefowych, uwzględniaj.cy opłaty za 
przewozy po terenie poszczególnych gmin, 
następuje według poniższych tabel:  
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r. Miesięczne zobowi.zania Gminy z tytułu kosz-
tów przewozów wykonywanych na liniach pod-
miejskich na jej terenie wynosz.: 
– na linii 1r0 – 4 509,52 zł. 

4. Realizacja zobowi.zania, określonego w § r 
porozumienia, nast.pi poprzez przekazywanie 
Miastu co miesi.c środków finansowych w wy-
sokości odpowiadaj.cej kosztom wykonywa-
nych przez przewoźnika usług przewozowych na 
terenie Gminy, które nie znalazły pokrycia w 
przychodach ze sprzedaży biletów za przejazdy 
na terenie Gminy:  
a) na liniach strefowych: w dwóch ratach  

z terminem płatności: 
• I rata – do 10 dnia danego miesi.ca –  

w wysokości 4 509,52 zł 

• II rata do końca miesi.ca następuj.cego 
po miesi.cu, w którym wykonywano 
przewozy w wysokości kwoty, stanowi.-
cej różnicę pomiędzy kosztami za usługi 
nieznajduj.cymi pokrycia w przychodach 
ze sprzedaży biletów a dokonan. płatno-
ści. I raty, wyliczonej według zasad okre-
ślonych w niniejszym zał.czniku, 

b) na liniach podmiejskich – w wysokości poda-
nej w ust. r, płatnych do 10 dnia danego 
miesi.ca. 

5. Gmina zobowi.zuje się do przekazywania Miastu 
należności, o których mowa w pkt II, na konto 
wskazane przez Miasto. 
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OOWIESZCZENIE KOMISARZA WYOORCZEGO W LEGNICY  

z dnia 25 sierpnia 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 200r r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr r4, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  Nr 159, poz. 1127 
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. r27 i Nr 112, poz. 766 oraz 
z 2008 r. Nr 96, poz. 607) Komisarz Wyborczy w Legnicy  podaje do pu-
blicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniaj.cych do Rady Miasta Woj-
cieszów  

 
I 

A. Wybory uzupełniaj.ce przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 
C. Wybrano 1 radnego. 

II 

Głosowania nie przeprowadzono w  okręgach wyborczych nr 3, w którym liczba zareje-
strowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w tym okręgu. 

III 

Wmnini ombo óo: 
On ę  ombo czm n  3, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
B. Głosowania nie  przeprowadzono. 
C. Radnym została wybrana 

z listy nr 1 KWW  PODARUJ DZIECIOM SŁONCE 
PIEKARCZYK JOLANTA KATARZYNA 

 
KOMISARZ WYBORCZY 

W LEGNICY 
 

STANISŁAW RĄCZKOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośl.skiego Nr 2r8 –  17846  – Poz. 261r 

2613 

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZEDU REGULACJI ENERGETYKI 

o ie aoie zmian nonceiji d a P zediiębio igoa Ene  egmni Ciee nej S.A.  
o Wazb zmchu 

 
 
W dniu 22 iie enia 2008  . decmzją n  PCC/520-ZTO-A/193/W/OWR/2008/MK Prezes 
URE dokonał zmianm nonceiji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prze-
syłania i dystrybucji ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. 

Uzaiadnienie 

Wnioskiem z dnia 21 lipca 2008 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzy-
chu, wyst.piło o zmianę wydanych decyzji, w zwi.zku ze zmian. przedmiotu prowadzo-
nej działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. 
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki został uznany za uzasadniony. 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w zwi.zku z art. r2  
ust. 1 pkt 1 i r ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 200r r. Nr 15r, poz. 1504 ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzj.  
z dnia 22 sierpnia 2008 r. n  PCC/520-ZTO-A/193/W/OWR/2008/MK zmienił swoj. de-
cyzję z dnia 12 listopada 1998 r. nr PCC/520/19r/U/OT-6/98/AŁ ze zm. w sprawie pro-
wadzenia działalności gospodarczej w zakresie e zeimzania i dmig mbucji cieeza. 

 
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTUPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZTDU REGULACmI ENERGETYKI 

z siedzib. we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
 
 
 

Egzemplarze bież.ce i z lat ubiegłych oraz zał.czniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośl.skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/r40-64-74, 

– Dolnośl.skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w meleniej Górze, 58-506 melenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

– Dolnośl.skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-r00 Wałbrzych, ul. Słowackiego 2ra–24,  

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośl.skim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/r40-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone s. do powszechnego wgl.du w Bibliotece Urzędowej Dolnośl.skiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/r40-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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