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3121 

UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE 
NR XXIX/165/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

zmieniająca uchwałz Rani Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia na 
rok 2008  regulaminu  określającego  wisokość  stawek  nonatków  no wi-
nagronzenia  zasanniczego  oraz  warunki  obliczania i wipłacania winagro-
nzenia  za  gonzini  ponanwimiarowe  i  gonzini  noraźnich  zastzpstw nla 
nauczicieli  zatrunnionich w szkołach i placówkach prowanzonich przez 

Powiat Jaworski 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra ndukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w 
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn. zm.) Rada Powiatu w 
Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 288 –  23010  – Poz. 3121 i 3122 

§ 1 

W § 5 ust. 3 uchwały nr XXVI/149/08 Rady Po-
wiatu w Jaworze z dnia 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu 
określającego wysokość stawek dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Jaworski dopisuje się 
punkt 5 następującej treści: 
„5) dla pracowników poradni psychologiczno-peda-

gogicznej prowadzących zajęcia, o których 
mowa w § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra 
ndukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
li, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro-
dzenia za pracę w dniu wolnym od pracy – 85 
zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Jaworze. 

§ 3 

Uchwała została uzgodniona ze związkami zawo-
dowymi; 
1. Zarządem Województwa Dolnośląskiego Forum 

Związków Zawodowych w dniu 24 września 
2008 r. 

2. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem 
Oddziału w Jaworze w dniu 18 września 
2008 r. 

3. Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Jawo-
rze w dniu 18 września 2008 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2008 r. 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC POWIATU 

 MARIUSZ BARAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3122 

UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE 
NR XXIX/166/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada 
Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLVII/241/06 Rady Powiatu 
w Jaworze z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Powiatu 
Jaworskiego, w § 67 ust. 2 wykreśla się pkt 6, 9 
oraz 12. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi 
Powiatu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogło-
szenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC POWIATU 

 MARIUSZ BARAŃSKI 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 288 –  23011  – Poz. 3123 i 3124 

3123 

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 
NR XXN/136/2008 

z dnia 8 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałz nr XIN/83/2007 Rani Powiatu w Oławie z nnia 
28 listopana 2007 r.  w sprawie ustalenia regulaminów określającich nie-
które zasani winagranzania za pracz oraz zasani prziznawania nonatków 
no winagronzenia nauczicielom zatrunnionim w oświatowich jennostkach 

organizacijnich Powiatu Oławskiego na rok 2008 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra ndukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych Powiatu Oławskiego Rada Powiatu w Oławie uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIV/83/2007 Rady Powiatu 
w Oławie z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminów określających niektóre zasa-
dy wynagradzania za pracę oraz zasady przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2008 do 
§ 32 ust. 1 dodaje się pkt 7, o następującym 
brzmieniu: 
„7) wychowawcy klasy w szkole dla dorosłych – 

wysokości 50 zł miesięcznie”. 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi 
Powiatu w Oławie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 
r. 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC POWIATU 

 JÓZEF HOŁYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

3124 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ IIE AWY 
NR XXXI/228/08 

z dnia 15 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałz nr XXNII/200/08 Rani Miejskiej Iielawi z nnia 
25 czerwca 2008 r.  w sprawie winajmowania lokali wchonzącich w skłan 

mieszkaniowego zasobu Gmini Iielawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 288 –  23012  – Poz. 3124 i 3125 
 

§ 1 

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVII/200/08 
Rady Miejskiej Rielawy z dnia 25 czerwca 2008 r. 
w sprawie wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rielawa 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 214, poz. 2387) 
skreśla się pkt II. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 LESZEK STRÓŻYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3125 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XX/112/2008 

z dnia 15 września 2008 r. 

w sprawie zmiani uchwałi w sprawie ustalenia tigonniowego obowiązko-
wego wimiaru gonzin zajzć ninakticznich, wichowawczich i opiekuń-
czich nauczicieli pełniącich funkcje kierownicze, penagoga, logopeni oraz 
realizującich w ramach  stosunku  praci  obowiązki określone nla stanowisk 

o różnim tigonniowim obowiązkowim wimiarze gonzin 

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

 
 

§ 1 

W § 1 uchwały nr XXIX/163/2005 z dnia 30 marca 
2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli peł-
niących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy 
oraz realizujących w ramach stosunku pracy obo-
wiązki określone dla stanowisk o różnym tygo-
dniowym obowiązkowym wymiarze godzin dodaje 
się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Nauczycielom zajmujących stanowiska kierow-

nicze przyznaje się zwolnienie od obowiązku re-
alizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta Głuszycy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 JAN CHMURA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 288 –  23013  – Poz. 3126 
 

3126 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GJRZE 
NR XXNI/170/08 

z dnia 18 września 2008 r. 

w  sprawie  opłat  za  świanczenia  przekraczające  bezpłatne  ponstawi 
programowe   wichowania   przenszkolnego  w  przenszkolach  publicznich 

i onnziałach przenszkolnich prowanzonich przez Gminz Góra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 
818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 
416, Nr 145, poz. 917) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Usługi świadczone przez publiczne przedszkola 
i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę 
Góra w zakresie podstawy programowej określonej 
w rozporządzeniu Ministra ndukacji Narodowej 
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są realizowa-
ne bezpłatnie w wymiarze nie krótszym niż 
5 godzin dziennie. 

§ 2 

Ustala się miesięczną opłatę za udział dziecka 
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i dydak-
tycznych ponad podstawę programową, uzależnio-
ną od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad podstawę i ilości spożywanych posiłków. 
Opłata jest wyrażona w % i zależna od minimalne-
go wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach 
i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2470 
i z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), ogłoszonego 
w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok, 
w zaokrągleniu do pełnych złotych: 
a) przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie 

i pobycie 4 godziny dziennie ponad podstawę 
programową – 8,5%, 

b) przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie 
i pobycie 3 godziny dziennie ponad podstawę 
programową – 7,5%, 

c) przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie 
i pobycie 2 godziny dziennie ponad podstawę 
programową – 6,5%, 

d) przy korzystaniu z dwóch posiłków dziennie 
i pobycie 2 godziny dziennie ponad podstawę 
programową – 5,5%, 

e) przy korzystaniu z dwóch posiłków dziennie 
i pobycie 1 godzinę dziennie ponad podstawę 
programową – 4,5%, 

f) przy korzystaniu z jednego posiłku dziennie 
i pobycie 1 godzinę dziennie ponad podstawę 
programową – 3,5%, 

w oddziale przedszkolnym w jzerninie: 
g) przy korzystaniu z dwóch posiłków i pobycie 

0,5 godziny ponad podstawę programową – 
4%, 

h) przy korzystaniu z jednego posiłku i pobycie 
0,5 godziny ponad podstawę programową – 
3%. 

§ 3 

Do opłat, o których mowa w § 2, nie wlicza się 
wynagrodzeń pracowników, składek naliczonych od 
tych wynagrodzeń, kosztów utrzymania stołówki 
oraz stawki żywieniowej, którą ustala dyrektor 
przedszkola w porozumieniu z organem prowadzą-
cym. 

§ 4 

Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, ustala się 
dla danego dziecka proporcjonalnie do ilości godzin 
nieobecności dziecka w stosunku do maksymalnej 
ilości godzin, za którą jest pobierana opłata mie-
sięczna. Różnica pomiędzy maksymalną opłatą 
ustaloną w danym miesiącu a liczbą obecności 
dziecka powoduje zmniejszenie opłaty w kolejnym 
miesiącu. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka 
liczona jest jako obecność. 

§ 5 

Opłata, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu dla 
rodziców/ prawnych opiekunów pobierających zasi-
łek rodzinny o 50% na każde dziecko korzystające 
ze świadczeń wymienionych w punktach: a), b), 
o 30% na każde dziecko korzystające ze świadczeń 
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wymienionych w punkcie c), d) i o 20% na każde 
dziecko korzystające ze świadczeń wymienionych 
w pozostałych punktach. 

§ 6 

Zasady pobierania opłat oraz szczegółowy zakres 
świadczeń udzielanych przez przedszkole określa 
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrek-
torem przedszkola a rodzicami. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr IV/13/06 Rady Miejskiej w 
Górze z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie od-
płatności za świadczenia przekraczające bezpłatne 
podstawy programowe wychowania przedszkolne-
go w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Góra. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Góry. 

§ 9 

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

 ADAM MAZUR 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JED INA-ZDRJJ 
NR XX/113/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

zmieniająca uchwałz nr XXNIII/142/05 Rani Miasta Jenlina-Znrój z nnia 
25 lutego 2005 r.  w sprawie  określenia  zasan  i  rozmiaru  zniżek  tigo-
nniowego  wimiaru  gonzin  nauczicielom,  którim  powierzono  funkcje 
kierownicze, oraz ustalenia tigonniowego obowiązkowego wimiaru gonzin 
nla niektórich nauczicieli zatrunnionich w Miejskiej Szkole Ponstawowej 
oraz w Gimnazjum Miejskim,  nla którich organem prowanzącim jest Gmina 

Jenlina-Znrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 42 ust. 3, 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta 
Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-
Zdrój z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określe-
nia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje 
kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej 
oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój (Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 
18 marca 2005 r. Nr 49, poz. 1095) § 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 1 
Nauczycielom, zatrudnionym w Miejskiej Szkole 
Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zwanej 
dalej Kartą Nauczyciela, do liczby godzin zajęć sta-
nowiącej różnicę między obowiązującym nauczycie-
la wymiarem zajęć a rozmiarem zniżki, zgodnie 
z zapisem określonym w poniższej tabeli: 
 

 

Lp. 
Stanowisko 

i rodzaj placówki 
Nauczycielskie 

pensum podstawowe 
Zniżka 

Pensum 
do realizacji 

1. Dyrektor szkoły: 
do 16 oddziałów 
17 i więcej oddziałów 

 
18 
18 

 
17 
18 

 
1 
0 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta Jedlina-Zdrój. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 

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

 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MIASTA 

 ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  YDKU-ZDROJU 
NR XXIN/166/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie opłati on posianania psów na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 18a, 
art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 
Nr 251, poz. 1847) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Lądka-Zdroju: 
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiada-

nia psów; 
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania 

psów; 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty od posiadania psów; 
4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów 

w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy 
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za 
inkaso. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie Gminy Lądek-Zdrój opła-
tę od posiadania psów. 

§ 3 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 55,00 zł od jednego psa oraz 
35 zł za każdego następnego psa posiadanego 
przez osobę fizyczną. 

§ 4 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 31 marca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę 
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej za-
płaty. 
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2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 5 

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na 
konto Urzędu Gminy w Lądku-Zdroju. 
 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 LESZEK PAZDYK 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot nuropejskich: 

1) dyrektywy 92/106/nWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wn L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/Wn z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. Wn L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii nuropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-

pospolitą Polską członkostwa w Unii nuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii nuropejskiej – 

wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  YDKU-ZDROJU 
NR XXIN/167/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie określenia wisokości stawek ponatku on nieruchomości 
na terenie Miasta i Gmini  ąnek-Znrój na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 
251, poz. 1847) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
  Stawka na 
     2009 r. 

1  
 

A 
 
R 
 
 
 

j 
 
 

D 

Od budynków lub ich części: 
 
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej od 1 m2 powierzchni 
 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

 
 

  0,60 zł 
 
 
 

17,30 zł 
 
 

  9,24 zł 
 
 

  4,01 zł 
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2  
 

A 
 
R 
 
 

j 
 

D 
 
n 
 
 
F 

Od budynków pozostałych: 
 
budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
garaży, z wyjątkiem powierzchni związanych z działalnością gospodarczą od 
1 m2 powierzchni użytkowej 
 
budynków gospodarczych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
budynków nowo wybudowanych niespełniających warunków prawa budow-
lanego o budynku mieszkalnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 

 
 

6,64 zł 
 
 

6,45 zł 
 

4,89 zł 
 

6,64 zł 
 
 

2,50 zł 
 
 

6.64 zł 
3  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 

i ust. 3–7 
 

2% 
4  

 
A 
 
 
 
R 
 
 

j 
 
 

D 

Od gruntów: 
 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na spo-
sób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 
 
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
pozostałych od 1 m powierzchni 

 
 
 
 

0,72 zł 
 
 

0,37 zł 
 
 

3,90 zł 
 

0,26 zł 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Lądka-Zdroju. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Mia-
sta i Gminy Lądek-Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 LESZEK PAZDYK 
 

------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot nuropej-

skich: 
1) dyrektywy 92/106/nWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 

typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wn L 368 

z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/Wn z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych 

typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. Wn L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii nuropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyska-

nia przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii nuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 

Urzędowym Unii nuropejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  YDKU-ZDROJU 
NR XXIN/168/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie określenia wisokości stawek ponatku on śronków 
transportowich na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 
1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta 
i gminy: 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz posiadania certyfikatu nURO 0, 1, 2, 3, wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w kilogramach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Powyżej Do 
Pojazdy bez certyfikatu 

nURO 0, 1, 2, 3 
Pojazdy z certyfikatem 

nURO 0, 1, 2, 3 
3 500 4 500 669 573 
4 500 5 500 704 584 
5 500 7 500 907 777 
7 500 9 000 997 825 
9 000 10 500 1097 939 
10 500 11 999 1206 1033 

 
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1157 1217 
13 14 1217 1281 
14 15 1281 1349 
15  1349 1419 

Trzy osie 
12 17 1691 1708 
17 19 1708 1726 
19 21 1726 1742 
21 23 1742 1760 
23  1760 1779 

jztery osie i więcej 
12 25 1820 1839 
25 27 1839 1857 
27 29 1857 1877 
29 31 1877 2691 
31  2691 2691 
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3a. od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowi-
tej, nacisku na siodło oraz posiadania przez pojazd certyfikatu nURO 0, 1, 2, 3, wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w kilogramach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Od Do 
Pojazd bez certyfikatu 

nURO 0, 1, 2, 3 
Pojazd z certyfikatem 

nURO 0, 1, 2, 3 
nacisk na siodło do 130 kN włącznie 

3 500 9 000 1408 1207 
9 001 11 999 1482 1270 

nacisk na siodło powyżej 130 kN 
3 500 9 000 1559 1337 
9 001 11 999 1641 1408 

 
 
 
3b. od ciągnika balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy cał-
kowitej oraz posiadanej przez pojazd certyfikatu nURO 0, 1, 2, 3, wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w kilogramach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Od Do 
Pojazd bez certyfikatu 

nURO 0, 1, 2, 3 
Pojazd z certyfikatem 

nURO 0, 1, 2, 3 
3 500 9 000 1559 1338 
9 001 11 999 1641 1408 

 
 
 
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej nż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1975 1994 
18 25 1994 2015 
25 31 2015 2035 
31  2035 2080 

Trzy osie 
12 40 2055 2077 
40  2555 2691 

 
 
 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-

tą od 7 ton i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji wynoszą: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów 
(w kilogramach) 

Od Do 

Stawka podatku (w złotych) 

7 000 9 000 388 
9 001 11 999 522 

 
 
 
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia wynoszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 917 926 
18 25 926 936 
25  936 945 

Dwie osie 
12 28 945 954 
28 33 954 964 
33 38 964 1465 
38  1304 1929 

Trzy osie 
12 38 768 1069 
38  1439 1453 

 
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku produkcji oraz posiadania przez pojazd 

certyfikatu nURO 0, 1, 2, 3, wynoszą: 

Stawka podatku (w złotych) 
Liczba miejsce od siedzenia 

łącznie z kierowcą 
Pojazd bez certyfikatu 

nURO 0, 1, 2, 3 
Pojazd z certyfikatem 

nURO 0, 1, 2, 3 
do 15 włącznie 560 483 

powyżej 15 do 29 włącznie 1004 867 
od 30 2076 1780 

 
§ 2 

Podatek należy uiścić w dwóch ratach: I rata płatna do 15 lutego, II rata do 15 września danego roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Lądka-Zdroju. 

§ 4 

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 
25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązują-
cych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój. 

§ 5 

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

 LESZEK PAZDYK 
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3131 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
NR XXNIII/136/08 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosponarowania przestrzennego 
nla rurociągu paliwowego w gminie Siców 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803), a także w związ-
ku z uchwałą nr III/06/2006 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 
2006 r., po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami Zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada 
Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

 
 

D z i a ł  I 

PRZEPISY OGJ NE 

§ 1 

1. Miejscowi plan zagosponarowania przestrzen-
nego dla rurociągu paliwowego i towarzyszą-
cych mu sieci i urządzeń, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar położony w trzech obrębach 
gminy Syców: Riskupice, Zawada i Szczodrów. 

2. Szczegółowi przebieg granic obszaru objztego 
planem przenstawiają risunki planu w skali 
1:2000, stanowiące załączniki nr 1–5 do niniej-
szej uchwały i będące jej integralną częścią. 

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

załącznik nr 1–5; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – załącznik nr 6; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 7. 

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

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

2) instalacji rurociągu paliwowego – należy 
przez to rozumieć podziemny rurociąg pali-
wowy wysokiego ciśnienia 6,3 MPa i średni-
cy DN 250 wraz z kablem łączności światło-
wodowej i infrastrukturą towarzyszącą, sta-
nowiący odcinek rurociągu dalekosiężnego, 
umożliwiającego transport paliw z istniejącej 
bazy magazynowej w Ostrowie Wielkopol-

skim do istniejącej bazy magazynowej we 
Wrocławiu; 

3) kategorii terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem literowym i określonych w rozdziale II, 

4) terenie, zwanym zamiennie jennostką tere-
nową – należy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi na rysunku planu, o danej kategorii 
przeznaczenia i określonych zasadach zago-
spodarowania, oznaczony odpowiednim sym-
bolem literowym lub cyfrowo-literowym, 
z zastrzeżeniem, że termin „teren” został za-
stosowany także w nieco innym znaczeniu: 
a) w wyrażeniu „rzeźba terenu”, które należy 

rozumieć jako ukształtowanie powierzchni 
ziemi, 

b) w wyrażeniach „zagospodarowania tere-
nu”, „użytkowania terenu” lub „urządzenia 
terenu” zaczerpniętych z ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

c) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna”, który należy rozumieć 
zgodnie z definicją zawartą w przepisach 
prawa budowlanego; 

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

§ 2 

1. Na rysunku planu występują następujące ozna-
czenia, umożliwiające lokalizację obowiązują-
cych ustaleń planu: 
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1) granica obszaru objztego planem; szczegóło-
wy przebieg tej granicy określają linie rozgra-
niczające, o których dalej mowa w pkt 3, 
przebiegające wzdłuż wewnętrznej krawędzi 
linii oznaczającej granicę obszaru planu; gra-
nica ta określa obszar, na którym obowiązują 
ustalenia niniejszej uchwały; 

2) granica obrzbu na oncinkach pokriwającich 
siz z liniami rozgraniczającimi tereni; 

3) strefa konserwatorskiej ochroni zabitków 
archeologicznich; 

4) linie rozgraniczające tereni o różnim prze-
znaczeniu i zasanach zagosponarowania;  

5) linia elektroenergeticzna śrenniego napizcia; 
6) tereni kategorii o tim samim przeznaczeniu 

i sposobie zagosponarowania oznaczone 
symbolami literowymi. 

2. Za szczegółowy przebieg granic i zasięgów 
oznaczonych linią należy przyjmować: 
1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, 

na których te granice i linie pokrywają się 
(i są równocześnie równoległe do linii ozna-
czonych na rysunku planu miejscowego); 

2) osie linii oznaczone na rysunku planu 
w innych przypadkach niż wymienione 
w pkt 1. 

3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodat-
kowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak 
trójkąty lub inne figury geometryczne, przebieg 
granicy określa wymieniona linia; zasadę okre-
śloną w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Symbole terenów składają się z trzech następu-
jących członów: 
1) pierwszy człon tworzy litera, która określa lo-

kalizację danej jednostki terenowej w obrębie 
geodezyjnym na obszarze planu, przy czym: 
a) literą R – oznaczono tereny znajdujące się 

w obrębie Riskupice, 
b) literą S – oznaczono tereny znajdujące się 

w obrębie Szczodrów, 
c) literą Z – oznaczono tereny znajdujące się 

w obrębie Zawada; 
2) drugi człon tworzy liczba będąca numerem 

porządkowym w ramach obrębu geodezyjne-
go; 

3) trzeci człon tworzą litery określające katego-
rie terenów o danym przeznaczeniu i sposo-
bie zagospodarowania. 

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

§ 3 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad ochrony środowiska i przyrody 
wymienione w następnych ustępach. 

2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i prze-
bieg płynących wód powierzchniowych wskazu-
ją na występowanie zagrożenia lokalnymi pod-
topieniami lub gwałtownymi spływami po-
wierzchniowymi wód, w przyjmowanych roz-
wiązaniach nakazuje się uwzględniać możliwość 
wystąpienia takich zagrożeń. 

3. Nakazuje się zapewnić dostęp do płynących wód 
powierzchniowych dla służb odpowiedzialnych 
za ich eksploatację. 

4. Dopuszcza się zmianę przebiegu płynących wód 
powierzchniowych, a także ich przykrycie lub 
zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje 
to niepożądanych zmian w stosunkach grunto-
wo-wodnych, a także nie będzie kolidowało 
z istniejącym zainwestowaniem i planowaną in-
stalacją rurociągu paliwowego; odnosi się to 
także do terenów kategorii oznaczonych symbo-
lem „WS”, poprzez dopuszczenie przekraczania 
przez powierzchnie wód otwartych ich linii roz-
graniczających. 

5. nwentualne uszkodzenia urządzeń melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych lub innych robót ziemnych muszą 
być usunięte przed ich zakończeniem. 

6. Uciążliwość dla środowiska istniejących i pla-
nowanych obiektów różnych funkcji nie może 
powodować obniżenia standardów, wymaga-
nych przepisami odrębnymi, dla sąsiadujących 
terenów, w szczególności mieszkalnych. 

7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6, nie do-
tyczy obiektów, dla których – na mocy przepi-
sów o ochronie środowiska – można wyznaczyć 
„obszary ograniczonego użytkowania”. 

8. Obszary, które w wyniku budowy instalacji ru-
rociągu paliwowego zostałyby zdegradowane, 
należy poddać rekultywacji. 

§ 4 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego wymienione w następ-
nych ustępach. 

2. Obejmuje się strefą konserwatorskiej ochrony 
zabytków archeologicznych cały obszar planu. 

3. W obszarze strefy, o której mowa w ust. 2, 
obowiązuje wymóg uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń 
inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych co do 
konieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem tego organu. 
Nadzór archeologiczny i ratownicze badania ar-
cheologiczne prowadzone są przez uprawnione-
go archeologa. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę, a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych. 

5. W obszarze planu znajdują się udokumentowane 
stanowiska archeologiczne: 
1) w obrębie Zawada: nr 4/16 AZZP 76-34; ślad 

osadniczy – późny neolit – epoka brązu; osa-
da – XIV–XV w.; osada – późne średniowie-
cze; 

2) w obrębie Szczodrów: 
a) nr 2/7 AZP 76-33; osada – późne śre-

dniowiecze, nowożytność; 
b) nr 4/9 AZP 76-33; osada – późne śre-

dniowiecze. 
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6. W zasięgu chronionych stanowisk archeologicz-
nych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 
w szczególności stanowisk udokumentowanych, 
o których mowa w ust. 5, wszelkie zamierzenia 
inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ra-
towniczych badań archeologicznych. Przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowę (a dla robót 
niewymagających pozwolenia na budowę – 
przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego akceptację 
przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budow-
lanych) należy uzyskać pozwolenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na przeprowa-
dzenie ziemnych robót budowlanych na terenie 
zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, 
które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzają-
cych ratowniczych badań archeologicznych me-
todą wykopaliskową,  przez uprawnionego ar-
cheologa.  

7. W przyjmowanych rozwiązaniach w zakresie 
zagospodarowania terenu, zarówno w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych dotyczących 
przeprowadzenia instalacji rurociągu jak i po jego 
wybudowaniu należy uwzględniać możliwość 
odkrycia nowych zabytków archeologicznych. 

8. W obszarze planu obowiązuje wymóg powiada-
miania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziem-
nych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, 
celem  zorganizowania  nadzoru  archeologiczno-
-konserwatorskiego. 

9. Na obszarze planu nie występują obiekty, które 
można by uznać za dobra kultury współczesnej. 

§ 5 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości wymienione 
w następnych ustępach. 

2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek: 
1) dla obiektów komunikacji, gospodarki wodnej 

oraz infrastruktury technicznej, w tym dla in-
stalacji rurociągu paliwowego; 

2) na terenach kategorii oznaczonych symbola-
mi: „N-MNp” i „N-MN/UT” o powierzchni nie 
mniejszej niż 1000 m2, z uwzględnieniem 
w ich powierzchni także obszarów położo-
nych poza granicami planu; 

3) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„N-RU,P” o powierzchni nie mniejszej niż 
2000 m2, z uwzględnieniem w ich po-
wierzchni także obszarów położonych poza 
granicami planu. 

3. Nie ustala się zasad podziału nieruchomości 
na terenach  kategorii  oznaczonej  symbolem 
„N-R”. 

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów pod 
warunkiem, że nie będzie to kolidowało z innymi 
ustaleniami planu. 

§ 6 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej wymienio-
ne w następnych ustępach. 

2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie i moder-
nizację istniejących sieci infrastruktury technicz-
nej, które nie kolidują z planowaną instalacją ru-
rociągu paliwowego, a także ich rozbiórkę. 

3. Należy uwzględnić ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu wynikające z sąsiedztwa 
sieci infrastruktury technicznej, w tym oznaczo-
nej na rysunku planu linii elektroenergetycznej. 

§ 7 

1. Na obszarze planu obowiązują regulacje – wyni-
kające z odrębnych przepisów – dotyczące spo-
sobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, które zostały wymie-
nione w następnych ustępach. 

2. Na obszarze planu obowiązują zasady określone 
odpowiednimi regulacjami w Prawie wodnym 
oraz przepisach wydanych na jego podstawie, 
w szczególności ze względu na położenie w za-
sięgu „Zbiornika Oleśnica” Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 322. 

3. Na  terenach  kategorii  oznaczonej  symbolem 
„N-KDS” należy uwzględnić uwarunkowania 
wynikające z ustaleń decyzji Wojewody Dolno-
śląskiego Nr I-Pd-4/06 z dnia 15 marca 2006 r. 
o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-8 na 
odcinku Wrocław – Syców.  

§ 8 

1. Na obszarze planu obowiązuje 10% stawka pro-
centowa stanowiąca podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. W odniesieniu do gruntów będących własnością 
gminy Syców, na których nie ustalono wieczy-
stego użytkowania, bądź zbywanych na jej 
rzecz, jednorazowa opłata w przypadku zbycia 
nieruchomości nie będzie pobierana. 

R o z d z i a ł  II 

PRZEPISY SZCZEGJŁOWE, 
W TYM DOTYCZYCE PRZEZNACZENIA TERENJW 

§ 9 

1. Obszar planu przeznacza się dla pasa niezbędne-
go dla realizacji instalacji rurociągu paliwowego; 
jest to tymczasowy sposób zagospodarowania, 
użytkowania i urządzenia terenu. 

2. Do czasu oddania do użytku instalacji rurociągu 
paliwowego – kończącego okres tymczasowego 
sposobu zagospodarowania, użytkowania i urzą-
dzenia terenu – na terenach, o których mowa 
w ust. 1, zakazuje się: 
1) lokalizacji obiektów budowlanych; dopuszcza 

się przeprowadzenie dróg i sieci infrastruktu-
ry technicznej w sposób, który umożliwi re-
alizację instalacji rurociągu paliwowego; 

2) wykonywanie wykopów i innych prac ziem-
nych, które uniemożliwiłyby realizację insta-
lacji rurociągu paliwowego; 

3) zalesiania i zadrzewiania. 
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3. Po oddaniu do użytku instalacji rurociągu pali-
wowego na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w strefie bezpieczeństwa o szerokości 12 m – 
po 6 m od osi rurociągu paliwowego, dopuszcza 
się tylko takie zmiany w zagospodarowaniu, któ-
re uwzględniają ograniczenia określone w odręb-
nych przepisach, w tym wydanych na podsta-
wie prawa budowlanego. 

4. Po oddaniu do użytku instalacji rurociągu pali-
wowego, poza zasięgiem strefy bezpieczeństwa, 
o której mowa w ust. 3: 
1) na terenach kategorii oznaczonych symbola-

mi „N-MNp” i „N-MN/UT” dopuszcza się za-
budowę o wysokości nieprzekraczającej 9 m 
w kalenicy, z dachami dwu lub wielospado-
wymi, o pokryciu ceramicznym lub podob-
nym oraz nachyleniu połaci min. 30o; 

2) na terenach, o których mowa w pkt 1, 
w obszarze sięgającym 8 m od osi rurociągu 
paliwowego, zakazuje się lokalizowania 
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na stały pobyt ludzi; 

3) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„N-RU,P” dopuszcza się realizację obiektów 
budowlanych niebędących budynkami; ich 
wysokość nie może przekraczać 2 m; 

4) na  terenach  kategorii  oznaczonej  symbo-
lami „N-KDS”, „N-KDG”, „N-KDZ”, „N-KDL”, 
„N-KDD” i „N-KDX” dopuszcza się realizację 
dróg odpowiednich klas; 

5) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„N-WS” zakazuje się lokalizacji nowych 
obiektów budowlanych; nie dotyczy to bu-
dowli hydrotechnicznych i urządzeń infra-
struktury technicznej; 

6) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„N-R” zakazuje się lokalizacji nowych obiek-
tów budowlanych; nie dotyczy to urządzeń 
infrastruktury technicznej niewymagających 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych oraz 
dróg do obsługi gruntów rolnych; 

7) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w są-
siedztwie urządzeń podziemnych w miejscach 
i w sposób prowadzący do uszkodzenia tych 
urządzeń lub w sposób ograniczający do nich 
dostęp; dotyczy to także części obszaru stre-
fy bezpieczeństwa, w której przepisy do-
puszczają sadzenia drzew; 

8) dopuszcza się realizację nowych urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

9) dopuszcza się zachowanie istniejących i two-
rzenie nowych koryt dla płynących wód po-
wierzchniowych. 

5. Na terenach wymienionych w ust. 4 pkt 1 oś 
rurociągu paliwowego nie może znajdować się 
bliżej niż 8 m od linii rozgraniczającej, wyznacza-
jącej granicę planu. 

§ 10 

Uwzględniając ograniczenia zawarte w § 9: 
1) ustala się przeznaczenie terenów kategorii ozna-

czonych następującymi symbolami: 
a) „N-MNp” – dla instalacji rurociągu paliwowe-

go oraz dla projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej o niskiej intensywności z usługami 
towarzyszącymi oraz projektowanej zabudo-
wy zagrodowej z budynkami inwentarskimi, 

b) „N-MN/UT” – dla instalacji rurociągu paliwo-
wego oraz dla zabudowy rekreacyjnej, 

c) „N-RU,P” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla obiektów obsługi produkcji w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrod-
niczych, leśnych i rybackich oraz obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, 

d) „N-IT” – dla instalacji rurociągu paliwowego 
i innych niekolidujących z nią sieci infrastruk-
tury technicznej, 

e) „N-WS” – dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla wód powierzchniowych, 

f) „N-R” – dla instalacji rurociągu paliwowego 
oraz dla obszarów rolniczych, 

g) „N-KDS” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla drogi publicznej klasy ekspreso-
wej, 

h) „N-KDG” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla drogi publicznej klasy głównej, 

i) „N-KDZ” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla dróg publicznych klasy zbiorczej, 

j) „N-KDL” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla dróg publicznych klasy lokalnej, 

k) „N-KDD” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla dróg publicznych klasy dojazdo-
wej, 

l) „N-KDX” – dla instalacji rurociągu paliwowe-
go oraz dla dróg gospodarczych lub ciągów 
pieszo-jezdnych; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powin-
na zajmować co najmniej: 
a) 80% powierzchni na terenach kategorii ozna-

czonych symbolami „N-MNp” i „N-MN/UT”, 
b) 70% powierzchni na terenach kategorii ozna-

czonych symbolem „N-RU,P”; 
3) powierzchnia zabudowy nie powinna zajmować 

więcej   niż  10%   powierzchni   na   terenach  
kategorii  oznaczonych  symbolami  „N-MNp” 
i „N-MN/UT”; 

4) na terenie oznaczonym symbolem „KDS” ruro-
ciąg paliwowy należy ułożyć w rurze ochronnej 
o długości co najmniej 260 m, przy czym jej 
górna krawędź ma być położona na głębokości 
co najmniej 1 m poniżej istniejącego poziomu 
gruntu. 

D z i a ł  III 

USTA ENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą 
moc ustalenia następujących miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego: 
1) miejscowego  planu  zagospodarowania  

przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP 
Riskupice” zatwierdzonego uchwałą 
nr XXI/124/04 Rady Miejskiej w Sycowie 
z dnia 25 marca  2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dol-
nośląskiego Nr 77 z dnia 29.04.2004 r., 
poz. 1522); 
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2) miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zwanego w skrócie „MPZP 
Szczodrów” zatwierdzonego uchwałą 
nr XLI/231/05 Rady Miejskiej w Sycowie 
z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 262 z dnia 28.12.2005 r., 
poz. 4619); 

3) miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego  zwanego  w  skrócie  „MPZP 
Zawada” zatwierdzonego uchwałą 
nr XXII/134/04 Rady Miejskiej w Sycowie 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 100 z dnia 31.05.2004 r., 
poz. 1789). 

 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta i Gminy Syców. 

§ 14 

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

 BOLESŁAW MONIUSZKO 
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Załącznik nr 1 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 
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Załącznik nr 2 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 
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Załącznik nr 3 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 
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Załącznik nr 4 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 
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Załącznik nr 5 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 
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Załącznik nr 6 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 

 
 
 

ROZSTRZCGNIĘjIn O SPOSORIn ROZPATRZnNIA 
UWAG DO PROJnKTU MInJSjOWnGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZnSTRZnNNnGO 

DLA RUROjIZGU PALIWOWnGO W GMINIn SCjÓW 
 
 
Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Sycowie odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie okre-
ślonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 7 no uchwałi Rani Miej-
skiej w Sicowie nr XXNIII/136/08 
z nnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3131 

 
 
 

ROZSTRZCGNIĘjIn O SPOSORIn RnALIZAjJI, ZAPISANCjA W PLANIn 
INWnSTCjJI Z ZAKRnSU INFRASTRUKTURC TnjANIjZNnJ, KTÓRn NALnŻZ 

DO ZADAŃ WŁASNCjA GMINC ORAZ ZASADAjA IjA FINANSOWANIA, 
ZGODNIn Z PRZnPISAMI O FINANSAjA PURLIjZNCjA 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Sycowie rozstrzyga 
co następuje: 
 

§ 1 

Rurociąg paliwowy wraz z towarzyszącymi mu instalacjami – będący podstawowym przed-
miotem ustaleń planu – będzie realizowany przez zainteresowanego inwestora. 

§ 2 

Inwestycja wymieniona w § 1 nie należy do zadań własnych Gminy Syców i nie przewiduje 
się finansowania tej inwestycji z budżetu Gminy Syców. 
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3132 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EWIDNICY 
NR XXIII/293/08 

z dnia 10 października 2008 r. 

w sprawie zaliczenia nrogi no kategorii nróg gminnich 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z  późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Świer-
kową w Świdnicy, której przebieg został przedsta-
wiony w załączniku mapowym do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Świdnicy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 
1 stycznia 2009 r.  
 
 
 PRZnWODNIjZZjC RADC 

 MICHAŁ SZUKAŁA 
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Załącznik no uchwałi Rani Miejskiej 
w Ewinnici nr XXIII/293/08 z nnia 
10 paźnziernika 2008 r. (poz. 3132) 
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3133 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EWIDNICY 
NR XXIII/294/08 

z dnia 10 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałz w sprawie nanania statutu Miejskiej Iibliotece 
Publicznej im. Cipriana Kamila Norwina w Ewinnici 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W statucie Miejskiej Riblioteki Publicznej, stanowią-
cym załącznik do uchwały nr XXXI/378/01 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. 
w sprawie nadania statutu Miejskiej Ribliotece Pu-
blicznej im. jypriana Kamila Norwida w Świdnicy, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W skład Riblioteki wchodzą: 
  1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbio-

rów; 
  2) Wypożyczalnia Główna i Wypożyczalnia 

dla Niewidomych; 
  3) jzytelnia Naukowa i jzytelnia jzaso-

pism; 
  4) Dział Multimedialny; 
  5) Wypożyczalnia i jzytelnia dla Dzieci 

i Młodzieży; 
  6) Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. 

Promocji Książki i Riblioteki; 
  7) Dział Księgowości; 
  8) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 
  9) Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. 

RAP i spraw ppoż.; 
10) Filie biblioteczne:  

a) Filia nr 1, ul. Wrocławska 44,  
b) Filia nr 2,ul. Kozara-Słobódzkiego 21, 
c) Filia nr 3, ul. Leśna 27–29,  
d) Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55”; 

2) uchyla się § 11; 
3) w § 12:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Riblioteka może uzyskiwać środki finan-

sowe z: 
1) dotacji z budżetu; 
2) środków otrzymywanych od osób 

prawnych i fizycznych; 
3) wpływów z najmu i dzierżawy składni-

ków majątkowych; 
4) wpływów z usług, o których mowa 

w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 

5) innych źródeł”, 
b) uchyla się ust. 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Świdnicy.  

§ 3 

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

 PRZnWODNIjZZjC RADC 

 MICHAŁ SZUKAŁA 
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3134 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EWIDNICY 
NR XXIII/295/08 

z dnia 10 października 2008 r. 

w sprawie nanania nazwi ulici miasta Ewinnici 

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

 
 

§ 1 

Odcinkowi nowej ulicy, powstałej w obrębie nr 3 – 
Fabryczna, łączącej dotychczasową ulicę Stalową 
z ulicą Przemysłową, nadaje się nazwę: ulica Sta-
lowa jako kontynuacja istniejącej ulicy o tej nazwie. 

§ 2 

Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa za-
łącznik do uchwały. 
 
 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Świdnicy.  

§ 4 

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

 MICHAŁ SZUKAŁA 
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Załącznik no uchwałi Rani Miejskiej 
w Ewinnici nr XXIII/295/08 z nnia 
10 paźnziernika 2008 r. (poz. 3134) 
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3135 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXIN/881/08 

z dnia 11 września 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagosponarowania przestrzen-
nego połunniowej czzści obszaru Jagonno I we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku 
z uchwałą nr LI/3155/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu 
(Riuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 156) Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisi ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego południowej części obszaru Jagodno I we 
Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar ograniczony: od północy ulicą Sygnałową, 
od wschodu terenami kolei, od południa ulicą 
Dróżniczą i granicą administracyjną miasta i od 
zachodu ulicą Ruforową, przedstawiony na ry-
sunku planu w skali 1:2000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

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

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów – 
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglę-
du na brak potrzeby wyznaczania takich ob-
szarów; 

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów; 

7) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych – ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich terenów; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłow-
nicze, telekomunikacyjne, oraz inne podobne, 
a także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne 
podobne obiekty; 

3) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie 
mniej niż połowa wysokości w świetle, co naj-
mniej z jednej strony budynku, znajduje się po-
wyżej poziomu projektowanego lub urządzonego 
terenu, a także każda, usytuowana nad nią kon-
dygnacja; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie którym 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części 
budynków; linia ta nie dotyczy balkonów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejściami do budynków, elementów odwodnie-
nia, wystroju elewacji i innych podobnych ele-
mentów budynków; 

5) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie; 
6) obiekt wbudowany w budynek – wyodrębniona 

grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń sta-
nowiąca całość funkcjonalną należącą do danej 
kategorii przeznaczenia i znajdująca się w bu-
dynku, którego co najmniej 70% powierzchni 
użytkowej zajmują pomieszczenia zaliczone do 
jednej, innej kategorii przeznaczenia; 

7) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna 
linia zabudowy, na której musi być usytuowana 
zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budyn-
ku; 

8) parking samodzielny wielopoziomowy – wielo-
kondygnacyjna  budowla  lub  budynek  przezna- 
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czony do przechowywania samochodów, 
w którym podstawowej funkcji parkingowej 
może towarzyszyć funkcja uzupełniająca; 

  9) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czonych do przechowywania samochodów; 

10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie; 

11) średni poziom terenu przy budynku lub budowli 
– średnia arytmetyczna najwyższego i najniż-
szego poziomu zewnętrznego obrysu budynku 
lub budowli na powierzchni terenu; nie 
uwzględnia się fos i studzienek oraz obniżeń 
i podwyższeń poziomu terenu przy wejściach 
i wjazdach do budynku lub budowli, które przy-
legają do tego obrysu łącznie na długości nie 
większej niż 25 % jego całkowitej długości; 

12) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem; 

13) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpieczny 
i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścież-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach 
ograniczonej prędkości, ulice w strefach za-
mieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne; 

14) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część 
terenu, na której obowiązuje inny zbiór ustaleń 
niż na pozostałej części terenu. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, 
o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem tożsame 

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
OW; 

2) granice archeologicznej strefy ochrony kon-
serwatorskiej W; 

3) linie rozgraniczające tereny; 
4) symbole terenów; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) obowiązujące linie zabudowy; 
7) granice wydzielenia wewnętrznego wraz 

z symbolem. 
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

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

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-
leży przez to rozumieć jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków wraz z obiektami towarzyszącymi, nie-
należącymi do innej kategorii przeznaczenia 
terenu, w tym budynkami gospodarczymi; 

2) handel detaliczny małopowierzchniowy – na-
leży przez to rozumieć obiekty służące sprze-
daży detalicznej, przystosowane do przyjmo-
wania klientów, o powierzchni sprzedaży nie 
większej niż 400 m2, oraz punkty sprzedaży 
zakładów, gier losowych oraz loteryjnych 
i zakładów sportowych wraz z obiektami to-
warzyszącymi, nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem 
stacji paliw; 

3) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące dzia-
łalności kateringowej, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

4) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wró-
żek i astrologów, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

5) obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

6) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspecja-
lizowane do potrzeb tworzenia utworów ar-
tystycznych, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

7) biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działal-
ność związaną z zarządzaniem, działaniem 
organizacji, doradztwem, finansami, ubezpie-
czeniami, projektowaniem, obsługą nieru-
chomości, wynajmem, pośrednictwem, pro-
wadzeniem   interesów,  pracami  badawczo-
-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalno-
ścią wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, 
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-
formatyką, przygotowywaniem programów 
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem 
przesyłek, administracją, wymiarem sprawie-
dliwości, zarządzaniem obroną narodową, po-
licją, strażą pożarną i służbami ochrony, re-
prezentowaniem państw, instytucjami mię-
dzynarodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innych kategorii 
przeznaczenia terenu; 

8) usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, rymar-
skich, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych,  jubilerskich,  lutniczych, fryzjer- 
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skich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, 
punkty napraw artykułów użytku osobistego 
i użytku domowego, studia wizażu i odchu-
dzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety ma-
sażu, pralnie, punkty wynajmu i wypoży-
czania przedmiotów ruchomych, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

  9) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, 
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje 
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje 
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety 
paramedyczne, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

10) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej, 
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów 
i szpiku kostnego, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

11) żłobki; 
12) edukacja – należy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, 
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

13) obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub 
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz 
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, w tym 
szkoły, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

14) naprawa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące naprawie samocho-
dów, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

15) zieleń parkowa; 
16) place zabaw; 
17) terenowe urządzenia sportowe – należy 

przez to rozumieć niekryte urządzenia do 
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

18) wody powierzchniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze zwią-
zanymi z nimi obszarami, w tym służącymi 
do przeprowadzenia wód powodziowych, 
budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem na-
brzeży i bulwarów, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

19) ulice; 
20) drogi wewnętrzne; 
21) ciągi piesze; 
22) ciągi pieszo-rowerowe; 
23) obiekty do parkowania; 

24) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 
obiekty zapewniające łączność telefoniczną i 
radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii 
komórkowej, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

25) stacje transformatorowe; 
26) stacje gazowe; 
27) urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

28) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to 
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, 
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

29) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu. 

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu: 
1) usługi – grupa obejmuje kategorie wymienio-

ne w ust. 1 pkt 4–10, 12–14; 
2) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje ka-

tegorie przeznaczeń wymienione w ust. 1 
pkt 21–24; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje kategorie przeznaczeń wymienione 
w ust. 1 pkt 26–30. 

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia nla całego obszaru objztego planem 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej 

dachem, mierzony od średniego poziomu terenu 
przy budynku lub budowli do najwyższego punk-
tu pokrycia dachu nie może być większy niż 
12 m; 

2) liczba kondygnacji naziemnych budynków nie 
może być większa niż trzy, przy czym trzecią 
kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie 
poddasza z dachem o spadku nie mniejszym niż 
300; 

3) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowanym 
na nim obiektem nieprzekrytym dachem, mie-
rzony od średniego poziomu terenu przy budyn-
ku do najwyższego punktu tego obiektu nie mo-
że być większy niż 16 m; 

4) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 
wsporczą zamocowaną na budynku lub budowli 
przekrytej dachem, mierzony od poziomu dachu 
tego budynku lub budowli przy tej konstrukcji do 
jej najwyższego punktu nie może być większy 
niż 4 m; 
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5) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

b) dla usług – co najmniej 25% powierzchni 
działki budowlanej; 

6) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie 
czynnej musi stanowić grunt rodzimy lub wody 
powierzchniowe; 

7) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej może stanowić suma powierzchni 
tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym 
im naturalną wegetację; 

8) zakazuje się wolno stojących konstrukcji wspor-
czych pod anteny; 

9) zakazuje się umieszczania wolno stojących no-
śników reklamowych o powierzchni tablicy 
większej niż 3 m2. 

§ 6 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące po-
działów oraz scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się scalanie i podziały nieruchomości, 

z zastrzeżeniem pkt 2; 
2) powierzchnia projektowanej do wydzielenia 

działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej nie może być mniejsza niż: 
a) 600 m2 dla budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolno stojącego, 
b) 450 m2 dla budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego w zabudowie bliźniaczej, 
c) 300 m2 dla budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego w zabudowie szeregowej; 
3) ustalenia zawarte w pkt 1 nie dotyczą sytuacji, 

w której wydzielenie działki budowlanej służy 
powiększeniu działki budowlanej. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu 
oraz ochrony przyrody: 
1) przeznaczenie niezabudowanych i nieutwardzo-

nych powierzchni na różne formy zieleni z ele-
mentami małej architektury; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MNU – 11MNU, 13MNU należą do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środo-
wiska, w zakresie ochrony przed hałasem. 

§ 8 

1. Ustala się archeologiczną strefę ochrony kon-
serwatorskiej OW na całym obszarze objętym 
planem, w której zakres ochrony obejmuje znaj-
dujące się w niej zabytki archeologiczne. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prace ziemne 
związane z realizacją budynków i budowli należy 
opiniować z właściwymi służbami ochrony za-
bytków. 

§ 9 

1. Ustala się archeologiczną strefę ochrony kon-
serwatorskiej W zgodnie z rysunkiem planu, 
w której zakres ochrony obejmuje zabytki arche-
ologiczne znajdujące się w obrębie stanowiska 
archeologicznego. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prace ziemne 
można wykonywać tylko za pozwoleniem wła-
ściwych służb ochrony zabytków. 

§ 10 

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie 
z przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg 
wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
parkowania pojazdów: 
1) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu co 
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastę-
pującymi wskaźnikami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 2 miejsca postojowe na 1 dom 
mieszkalny, 

b) dla handlu detalicznego małopowierzch-
niowego – 20 miejsc postojowych na 
1000 m2 powierzchni sprzedaży, 

c) dla gastronomii, obiektów upowszechnia-
nia kultury, biur, poradni medycznych, 
pracowni medycznych – 10 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytko-
wej, 

d) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na 
1 oddział, 

e) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 
5 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
należy sytuować na działce budowlanej, na 
której sytuowany jest obiekt, któremu te 
miejsca towarzyszą; 

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne, z za-
strzeżeniem pkt 4; 

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe na-
ziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) nie dopuszcza się samodzielnych parkingów 
wielopoziomowych. 

§ 11 

1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
2. Odprowadzenie ścieków komunalnych do zbior-

ników bezodpływowych dopuszcza się wyłącz-
nie w przypadku braku sieci kanalizacyjnej 
w ulicy przylegającej do działki budowlanej. 

3. Sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się 
wyłącznie jako podziemne. 

§ 12 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KD-G, 2KD-Z, 3KD-L, 
4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-D, 9KD-D, 
10KD-D, 11KD-PR. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 288 –  23041  – Poz. 3135 

§ 13 

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
na 3%. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia nla terenów 

§ 14 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1nn, 2nn, 3nn ustala się przeznaczenie – sta-
cje transformatorowe. 

§ 15 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MNU, 2MNU ustala się następujące 
przeznaczenia: 
  1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
  2) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2; 
  3) handel detaliczny małopowierzchniowy; 
  4) gastronomia; 
  5) naprawa pojazdów; 
  6) zieleń parkowa; 
  7) place zabaw; 
  8) terenowe urządzenia sportowe; 
  9) telekomunikacja; 
10) urządzenia infrastruktury technicznej; 
11) infrastruktura drogowa. 

2. W ramach przeznaczenia: 
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług po-

grzebowych, stolarskich, ślusarskich; 
2) poradnie medyczne nie dopuszcza się ban-

ków krwi, organów i szpiku kostnego. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

się wyłącznie jako wolno stojące, bliźniacze, 
szeregowe; 

2) drobne usługi rozrywki, pracownie artystycz-
ne, usługi drobne, poradnie medyczne, pra-
cownie medyczne, handel detaliczny mało-
powierzchniowy i gastronomię dopuszcza się 
wyłącznie jako obiekty wbudowane w zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną; 

3) obiekty upowszechniana kultury, naprawę 
pojazdów, żłobki, edukację, obiekty kształce-
nia dodatkowego dopuszcza jako obiekty 
wbudowane w zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną lub jako obiekty wolno stojące, na 
nie więcej niż 40% powierzchni działki bu-
dowlanej, na której zlokalizowane są te 
obiekty. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu 1MNU dopuszcza się wy-

łącznie od terenów 1KD-G, 6KD-L, 8KD-D, 
12KDW, z zastrzeżeniem pkt 3; 

2) dojazd do terenu 2MNU dopuszcza się wy-
łącznie od terenów 1KD-G, 3KD-L, 6KD-L, 
8KD-D, 9KD-D, 13KDW, z zastrzeżeniem 
pkt 3; 

3) dojazd do terenów 1MNU, 2MNU z terenu 
1KD-G dopuszcza się wyłącznie z ulicy ob-
sługującej, o której mowa w § 20 ust. 2 
pkt 2. 

§ 16 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 
7MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU ustala się nastę-
pujące przeznaczenia: 
  1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
  2) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 
  3) handel detaliczny małopowierzchniowy; 
  4) gastronomia; 
  5) zieleń parkowa; 
  6) place zabaw; 
  7) terenowe urządzenia sportowe; 
  8) telekomunikacja; 
  9) urządzenia infrastruktury technicznej; 
10) infrastruktura drogowa, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W ramach przeznaczenia: 
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług po-

grzebowych, stolarskich, ślusarskich; 
2) poradnie medyczne nie dopuszcza się ban-

ków krwi, organów i szpiku kostnego. 
3. W granicach wydzielenia wewnętrznego, ozna-

czonego na rysunku planu symbolem A, dopusz-
cza się wyłącznie ciągi piesze, ciągi pieszo-rowe-
rowe, zieleń parkową i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenie dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

się wyłącznie jako wolno stojące, bliźniacze, 
szeregowe; 

2) drobne  usługi  rozrywki,  pracownie  arty-
styczne, biura, usługi drobne, poradnie me-
dyczne, pracownie medyczne, handel deta-
liczny małopowierzchniowy i gastronomię 
dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbu-
dowane w zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną; 

3) obiekty upowszechniana kultury, żłobki, edu-
kację, obiekty kształcenia dodatkowego do-
puszcza jako obiekty wbudowane w zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną lub jako 
obiekty wolno stojące, na nie więcej niż 40% 
powierzchni działki budowlanej, na której zlo-
kalizowane są te obiekty. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu 8MNU dopuszcza się od te-

renów 2KD-Z, 4KD-L, 5KD-L; 
2) dojazd do terenu 10MNU dopuszcza się od 

terenów 3KD-L, 4KD-L. 
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§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 11MNU, 13MNU ustala się następu-
jące przeznaczenia: 
  1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
  2) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2; 
  3) handel detaliczny małopowierzchniowy; 
  4) gastronomia; 
  5) zieleń parkowa; 
  6) place zabaw; 
  7) terenowe urządzenia sportowe; 
  8) wody powierzchniowe; 
  9) telekomunikacja; 
10) urządzenia infrastruktury technicznej; 
11) infrastruktura drogowa. 

2. W ramach przeznaczenia: 
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług po-

grzebowych, stolarskich, ślusarskich; 
2) poradnie medyczne nie dopuszcza się ban-

ków krwi, organów i szpiku kostnego. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

się wyłącznie jako wolno stojące, bliźniacze, 
szeregowe; 

2) drobne  usługi  rozrywki,  pracownie  arty-
styczne, biura, usługi drobne, poradnie me-
dyczne, pracownie medyczne, handel deta-
liczny małopowierzchniowy i gastronomię 
dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbu-
dowane w zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną; 

3) obiekty upowszechniana kultury, żłobki, edu-
kację, obiekty kształcenia dodatkowego do-
puszcza jako obiekty wbudowane w zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną lub jako 
obiekty wolno stojące, na nie więcej niż 40% 
powierzchni działki budowlanej, na której zlo-
kalizowane są te obiekty. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu 11MNU dopuszcza się od 

terenów 2KD-Z, 3KD-L, 7KDL, 14KDW, 
15KDW; 

2) dojazd do terenu 13MNU dopuszcza się od 
terenów 3KD-L, 7KD-L, 16KDW. 

§ 18 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 12W ustala się następujące przeznaczenie – 
wody powierzchniowe. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 14ZP ustala się przeznaczenie – zieleń 
parkowa. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
się wznoszenia, rozbudowy, nadbudowy budyn-
ków i budowli. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-G ustala się następujące przeznacze-
nia: 
1) ulica; 
2) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy głównej; 
2) obowiązuje ulica obsługująca. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KD-Z ustala się następujące przeznacze-
nia: 
1) ulica; 
2) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązują obustronne chodniki za wyjąt-

kiem odcinka ulicy 2KD-Z, pomiędzy terenami 
11KD-PR i 4KD-L, na którym obowiązuje co 
najmniej jednostronny chodnik; 

3) obowiązuje trasa rowerowa. 

§ 22 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L 
ustala się następujące przeznaczenia: 
1) ulica; 
2) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica lokalna; 
2) obowiązują obustronne chodniki. 

§ 23 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D ustala się prze-
znaczenie – ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją  ustalenie  dotyczące  zagospodarowania te-
renu – obowiązuje ulica dojazdowa. 

§ 24 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 11KD-PR ustala się przeznaczenie – ciąg pie-
szo-rowerowy. 

§ 25 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW 
ustala się przeznaczenie – droga wewnętrzna. 
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R o z d z i a ł  4 

Przepisi końcowe 

§ 26 

Traci moc uchwała nr LI/1805/02 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru przepompowni ścieków 
sanitarnych Rrochów we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 249, poz. 3487 z późn. zm.3)) w obszarze 
objętym planem. 
 
 
 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 28 

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

 MICHAŁ BOBOWIEC 

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

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

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

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 
3) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 74, poz. 1607). 
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Załącznik nr 1 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/881/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3135) 
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Załącznik nr 2 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/881/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3135) 

 
 

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 

 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej 
części obszaru Jagodno I o we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. (Riuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 
Nr 8, poz. 25). 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/881/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3135) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu w dniach od 26 maja 
2008 r. do 23 czerwca 2008 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoże-
nia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości praw-
nej, wniosły 92 uwagi dotyczące projektu planu. 

Wniesione do projektu planu uwagi zostały rozpatrzone Zarządzeniem nr 3913/08 Prezyden-
ta Wrocławia z dnia 23 lipca 2008 r. Prezydent Wrocławia nie uwzględnił poniższych uwag: 
1. złożonej przez Mirosława Kopeć 

1) w zakresie dotyczącym zarzutu naruszenia prawa spowodowanego brakiem konsultacji 
z osobami bezpośrednio zainteresowanymi projektem planu; 

2) uwagę za bezprzedmiotową uznaje się w zakresie dotyczącym zarzutu spowodowania 
zawalenia się budynku zlokalizowanego na działce 46/1 z powodu wybudowania ulicy 
5KD-L przebiegającej przy ścianie działowej tego budynku. 

2. złożonej przez Aenryka Machnickiego, Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych Ołta-
szyn 
1) w zakresie dotyczącym dopuszczenia na działce nr 64 AM-11 obręb Rrochów naprawy 

samochodów, produkcji i magazynów, stacji paliw; 
2) uwagę uznaje się za bezprzedmiotową w zakresie dotyczącym dopuszczenia na działce 

nr 64 AM-11 obręb Rrochów usług i zieleni osiedlowej, konieczności likwidacji napra-
wy samochodów zlokalizowanej na działce nr 64 AM-11. 

3. złożonej przez Marka Raryckiego Prezesa Zarządu R.O.D. „Jagoda” w sprawie utrzymania 
przeznaczenia ogrodów działkowych na działkach geodezyjnych nr 12, 13, 14, 15, 16, 
23/1, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36/1 AM-11 obręb Rrochów. 

4. złożonej przez Krzysztofa Zawadzkiego w sprawie poszerzenia wjazdu na działkę od stro-
ny ulicy 3KD-L oraz w sprawie zmiany projektowanego układu ulic 14KDW i 15KDW. 

5. złożonej przez Panią Stefanię Robczyszyn - Drwięgę dotyczącej utrzymania przeznaczenia 
ogrodów działkowych na działkach geodezyjnych nr 12, 13, 14, 15, 16, 23/1, 24, 25, 
26, 32, 33, 34, 35, 36/1 AM-11 obręb Rrochów oraz wprowadzenia zmian do projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownic-
twie mieszkaniowym. 

6. złożonej przez Pana Grzegorza jzausa i Pana Gianmaria Rernardi, członków zarządu G2 
Sp. z o.o. dotyczącej zmiany zapisów projektu planu dotyczących mierzenia wymiarów 
pionowych budynków od średniego poziomu terenu przy budynku lub budowli, dopusz-
czenia trzeciej kondygnacji wyłącznie w formie poddasza z dachem o spadku nie mniej-
szym niż 30º, dopuszczonej wielkości powierzchni biologicznie czynnej oraz minimalnej 
wielkości działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
dla planowanej inwestycji na terenie 1MNU, zlokalizowanej na działkach 11/2, 11/3, 
11/4, 3/1, 3/2 i części działki 1/1, AM-11 obręb Rrochów. 
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7. złożonych do projektu planu przez osoby: 
  1) Jan Pundyk pismem z dnia 17 czerwca 2008 r.; 
  2) Stefania Robyszczyn - Drwięga pismem z dnia 18 czerwca 2008 r.; 
  3) Maria Słowikowska pismem z dnia 17 czerwca 2008 r.; 
  4) Aalina Kurtyka pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.; 
  5) Józef Pązik pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.; 
  6) Kazimierz jieslawski pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.; 
  7) Andrzej Nosowski pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
  8) Maria Sioma pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.; 
  9) Józefa (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 2 czerwca 2008 r.; 
10) Irena Grzesiak pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
11) Krystyna (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 20 czerwca 2008 r.; 
12) Stefan Zając pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
13) Jadwiga i Józef Tekielo pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
14) Maciej Szymański pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
15) Ralbina Kuncewicz pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
16) Tadeusz Domżalski pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
17) Genowefa Smakulska pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
18) Janusz Koliński pismem z dnia 21 czerwca 2008 r.; 
19) Józef Magiera pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
20) Aenryk Kończak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
21) Jan Pelczar pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
22) Wiesława i Jerzy Tanaszczyk pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
23) nwa Krowicka pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
24) Ryszard Rrzastowski pismem złożonym w dniu 1 lipca 2008 r.; 
25) Wiktor Gawlak pismem z 23 czerwca 2008 r.; 
26) Izabella Karkoszka pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
27) Rafał Szmaj pismem z dnia 27 czerwca 2008 r.; 
28) Mirosława (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
29) Karolina Riernat pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
30) Grzegorz Reichert pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
31) Przemysław Riernat pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
32) Andrzej Szubert pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
33) Aleksander Zazula pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.; 
34) Katarzyna Laskowska – Roczar pismem z dnia 27 czerwca 2008 r.; 
35) Jan Węglarski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
36) Zbigniew i Kazimiera Moczulscy pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
37) Teresa Wójcik pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
38) Danuta Piątek pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
39) Józefa (nazwisko nieczytelne) pismem z dnia 26 czerwca 2008 r. 
40) Włodzimierz Sołtys pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
41) Władysława Jarząbek pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
42) Mariusz Gembiak pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
43) Leokadia Gajewska pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.; 
44) Maciej Rocoń pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.; 
45) Jan Dąbrowski pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
46) Stefan Zając pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
47) Józef Kucharski pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
48) Joanna Irzyk pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
49) Rarbara Rocoń pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.; 
50) Krystyna Sofińska pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
51) Andrzej Sachs pismem z dnia 23 czerwca 2008 r.; 
52) Jan Pundyk pismem z dnia 25 czerwca 2008 r.; 
53) Stefania Robyszczyn – Drwięga pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
54) Grażyna Sadowska pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
55) Włodzimierz jieśliński i Stanisława Rożyczko – jieślińska pismem z dnia 26 czerwca 

2008 r.; 
56) Krzysztof Sadowki pismem z dnia 24 czerwca 2008 r.; 
57) Urszula i Tadeusz Aołub pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
58) Felicyta Winiarska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 288 –  23047  – Poz. 3135 

59) Anna Aołub pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
60) Irena Gowin – Różecka pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
61) Maria Skrzypińska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
62) Irena i Stefan Szymańscy pismem z dnia 27 czerwca 2008 r.; 
63) Stanisława (nazwisko nieczytelne) pismem złożonym w dniu 4 lipca 2008 r.; 
64) Joanna Thompson pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
65) Władysław jzarniecki pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
66) Lucjan Tawnawski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
67) Andrzej Narodowiec pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
68) Teresa i Aenryk Skrabka pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
69) Joanna Modej pismem z dnia 26 czerwca 2008 r.; 
70) Kazimierz Pińkowski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
71) Witold jisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
72) Jan jisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. (uwaga złożona 4 lipca 2008 r.); 
73) Jan jisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. (uwaga złożona 7 lipca 2008 r.); 
74) Aniela Styś i Stanisław Styś pismem z dnia 3 lipca 2008 r.; 
75) Zbigniew Rykowski pismem z dnia 28 czerwca 2008 r.; 
76) w imieniu Stefani Pleśniak przez syna nugeniusza Piaseckiego pismem z dnia 30 

czerwca 2008 r. ; 
77) nugeniusz Piasecki pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
78) Anna Olszowa pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
79) Kazimierz Zazula pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
80) Stefania Sokołowska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
81) Magdalena Falkowska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
82) Maria Ossowska pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
83) Witold jisłak pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
84) nmilia i jzesław Olszowy pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
85) Zenon Skadłubowicz pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 
86) Renjamin Skadłubowicz pismem z dnia 30 czerwca 2008 r.; 

w sprawie utrzymania przeznaczenia ogrodów działkowych na działkach geodezyjnych nr 12, 
13, 14, 15, 16, 23/1, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36/1 AM-11 obręb Rrochów. 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/881/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3135) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą 
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii nuropej-
skiej, a także ze środków zewnętrznych. 
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3136 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXIN/887/08 

z dnia 11 września 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagosponarowania przestrzen-
nego  nla  obszaru  położonego  w rejonie  Trasi Targowej i ulici Granicznej 

we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku 
z uchwałą nr VIII/158/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Tar-
gowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu (Riuletyn Urzędowy Rady Miejskiej 
Wrocławia Nr 4, poz. 126) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisi ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w rejonie Trasy 
Targowej i ulicy Granicznej we Wrocławiu, zwa-
ny dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony 
na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

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

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów – 
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania; 

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglę-
du na brak potrzeby wyznaczania takich ob-
szarów; 

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów; 

7) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz  granic  terenów  służących  organizacji 

imprez masowych – ze względu na brak po-
trzeby wyznaczania takich terenów; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych ze względu ze względu na brak 
takich pomników oraz ich stref ochronnych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłow-
nicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne, 
a także kabiny telefoniczne i anteny oraz inne 
podobne obiekty; 

3) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie 
mniej niż połowa wysokości w świetle, co naj-
mniej z jednej strony budynku, znajduje się po-
wyżej poziomu projektowanego lub urządzonego 
terenu, a także każda usytuowana nad nią kon-
dygnacja; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie którym 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części 
budynków, linia ta nie dotyczy balkonów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejściami do budynków, elementów odwodnie-
nia, elementów wystroju elewacji i innych po-
dobnych elementów budynków, których zasięg 
może być ograniczony w ustaleniach planu; 

5) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie; 
6) obszar zabudowany R – obszar zajęty przez bu-

dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 
obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich rzu-
cie o największej powierzchni; 

7) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów; 

8) parking samodzielny wielopoziomowy – wielo-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów, w któ-
rym podstawowej funkcji parkingowej może to-
warzyszyć funkcja uzupełniająca; 
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  9) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe 
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie 
opierające się na gruncie i niebędące elemen-
tem pasa drogowego; 

10) parking wbudowany – część budowli lub bu-
dynku przeznaczona do przechowywania sa-
mochodów; 

11) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie; 

12) przeznaczenie podstawowe terenu – część 
przeznaczenia terenu, która powinna domino-
wać na danym terenie; 

13) przeznaczenie uzupełniające terenu – część 
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

14) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem; 

15) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpieczny 
i wygodny ruch rowerowy, na który mogą 
składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścież-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach 
ograniczonej prędkości, ulice w strefach za-
mieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne; 

16) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część 
terenu, na której obowiązuje inny zbiór ustaleń 
niż na pozostałej części terenu. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, 
o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem tożsame 

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
dotyczącej zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) granice wydzieleń wewnętrznych; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenów; 
6) symbole wydzieleń wewnętrznych. 

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

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

5. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

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

leży przez to rozumieć jeden budynek miesz-
kalny  jednorodzinny  lub  zespół  takich 

budynków wraz z obiektami towarzyszący-
mi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, w tym budynkami gospo-
darczymi; 

  2) handel detaliczny wielkopowierzchniowy R 
– należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2, ale nie większej 
niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyłączeniem stacji pa-
liw; 

  3) handel detaliczny małopowierzchniowy – 
należy przez to rozumieć obiekty służące 
sprzedaży detalicznej, przystosowane do 
przyjmowania klientów, o powierzchni 
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz 
punkty sprzedaży zakładów, gier losowych 
oraz loteryjnych i zakładów sportowych 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw; 

  4) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty służące 
działalności kateringowej, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

  5) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony 
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

  6) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety 
wróżek i astrologów, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

  7) widowiskowe obiekty kultury – należy przez 
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale 
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, 
kabarety, planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

  8) obiekty upowszechniania kultury – należy 
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

  9) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

10) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 
artystycznych, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 
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11) biura – należy przez to rozumieć budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działal-
ność związaną z zarządzaniem, działaniem 
organizacji, doradztwem, finansami, ubez-
pieczeniami, projektowaniem, obsługą nie-
ruchomości, wynajmem, pośrednictwem, 
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, świadczeniem usług turystycznych 
poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem 
i przesyłaniem informacji, informatyką, 
przygotowywaniem programów telewizyj-
nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
łek, administracją, wymiarem sprawiedliwo-
ści, zarządzaniem obroną narodową, policją, 
strażą pożarną i służbami ochrony, reprezen-
towaniem państw, instytucjami międzyna-
rodowymi, konserwacją i naprawą maszyn 
biurowych, a także podobną działalność, 
której nie prowadzi się w budynkach lub ich 
częściach należących do innych kategorii 
przeznaczenia terenu; 

12) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe 
i konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienależącymi do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

13) hotele – należy przez to rozumieć budynki 
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

14) usługi drobne – należy przez to rozumieć 
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich, 
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów użytku 
osobistego  i  użytku  domowego,  studia 
wizażu  i odchudzania,  łaźnie i sauny,  sola-
ria, gabinety masażu, pralnie, punkty wy-
najmu i wypożyczania przedmiotów rucho-
mych, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

15) szpitale – należy przez to rozumieć obiekty 
opieki zdrowotnej, w których udziela się ca-
łodobowych świadczeń zdrowotnych, 
w tym szpitale, prewentoria, sanatoria, za-
kłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielę-
gnacyjno-opiekuńcze, ośrodki terapii uzależ-
nień, izby wytrzeźwień, hospicja, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

16) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, 
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje 
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje 
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety 

paramedyczne, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

17) obiekty ratownictwa medycznego; 
18) pracownie medyczne – należy przez to ro-

zumieć pracownie diagnostyki medycznej, 
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów 
i szpiku kostnego, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

19) żłobki; 
20) obiekty lecznictwa zwierząt; 
21) edukacja – należy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, 
a także  obiekty  do  nich  podobne, niena-
leżące do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu; 

22) obiekty kształcenia dodatkowego – należy 
przez to rozumieć obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub 
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz 
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, w tym 
szkoły, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

23) obiekty naukowe i badawcze – należy przez 
to rozumieć obiekty, w których prowadzi się 
działalność naukową lub badawczą, w tym 
laboratoria, obserwatoria, stacje meteorolo-
giczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także  obiekty  do  nich  podobne, niena-
leżące  do  innej  kategorii  przeznaczenia 
terenu; 

24) policja i służby ochrony – należy przez to 
rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, 
służb ochrony, w tym straży ochrony kolei, 
agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów słu-
żących ich zarządzaniu, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

25) straż pożarna; 
26) obiekty wystawienniczo-targowe – należy 

przez  to  rozumieć obiekty wystawienniczo-
-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, 
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

27) produkcja; 
28) produkcja drobna – należy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, 
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne 
i tym podobne, w tym obiekty przystoso-
wane do przyjmowania klientów, wraz 
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

29) wytwarzanie energii cieplnej; 
30) pobór i uzdatnianie wody; 
31) magazyny i handel hurtowy – należy przez 

to rozumieć obiekty służące do składowania, 
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sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży 
hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, 
z wyłączeniem giełd towarowych, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

32) obsługa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące obsłudze samocho-
dów, w tym myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, punkty wymiany oleju, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

33) naprawa pojazdów – należy przez to rozu-
mieć obiekty służące naprawie samocho-
dów, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

34) obiekty do parkowania; 
35) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 
i radiową, w tym centrale telefoniczne 
i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefo-
nii komórkowej, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

36) zieleń parkowa; 
37) skwery; 
38) place zabaw; 
39) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 

rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

40) wody powierzchniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze zwią-
zanymi z nimi obszarami, w tym służącymi 
do przeprowadzenia wód powodziowych, 
budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem na-
brzeży i bulwarów, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

41) ulice; 
42) place; 
43) drogi wewnętrzne; 
44) ciągi piesze; 
45) ciągi rowerowe; 
46) ciągi pieszo-rowerowe; 
47) główne punkty zasilania w energię elek-

tryczną; 
48) stacje transformatorowe; 
49) stacje gazowe; 
50) urządzenia wodociągowe – należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 
hydrofornie, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

51) urządzenia kanalizacyjne – należy przez 
to rozumieć przepompownie ścieków, zbior-
niki ścieków, urządzenia podczyszczające 
ścieki, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 

52) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez 
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu. 

2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

3. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu: 
1) usługi – grupa obejmuje następujące katego-

rie: 
a) handel detaliczny małopowierzchniowy, 
b) gastronomia, 
c) drobne usługi rozrywki, 
d) obiekty upowszechniania kultury, 
e) wystawy i ekspozycje, 
f) pracownie artystyczne, 
g) biura, 
h) usługi drobne, 
i) poradnie medyczne, 
j) pracownie medyczne, 
k) policja i służby ochrony, 
l) produkcja drobna, 
m) obsługa pojazdów, 
n) naprawa pojazdów, 
o) telekomunikacja; 

2) aktywność gospodarcza – grupa obejmuje 
następujące kategorie: 
a) handel   detaliczny   wielkopowierzchnio-

wy R, 
b) rozrywka, 
c) widowiskowe obiekty kultury, 
d) obiekty kongresowe i konferencyjne, 
e) obiekty lecznictwa zwierząt, 
f) obiekty kształcenia dodatkowego, 
g) obiekty naukowe i badawcze, 
h) straż pożarna, 
i) obiekty wystawienniczo-targowe, 
j) produkcja, 
k) magazyny i handel hurtowy; 

3) rekreacja – grupa obejmuje następujące kate-
gorie: 
a) zieleń parkowa, 
b) skwery, 
c) place zabaw, 
d) wody powierzchniowe; 

4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stępujące kategorie: 
a) obiekty do parkowania, 
b) place, 
c) drogi wewnętrzne, 
d) ciągi piesze, 
e) ciągi rowerowe, 
f) ciągi pieszo-rowerowe; 

5) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 
obejmuje następujące kategorie: 
a) wytwarzanie energii cieplnej, 
b) pobór i uzdatnianie wody, 
c) stacje transformatorowe, 
d) stacje gazowe, 
e) urządzenia wodociągowe, 
f) urządzenia kanalizacyjne, 
g) urządzenia telekomunikacyjne. 
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R o z d z i a ł  2 

Ustalenia nla całego obszaru objztego planem 

§ 5 

Obowiązują następujące zasady dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1) dopuszcza się następujące rodzaje dachów: 

a) dachy strome o nachyleniu połaci od 30° do 
50°, 

b) dachy płaskie o nachyleniu połaci do 12°; 
2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej 

dachem, mierzony od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu pokrycia dachu nie może być 
większy niż 20 m, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej; 

3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem 
posadowionej na terenie, mierzony od poziomu 
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, 
nie może być większy niż 30 m; 

4) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowanym 
na nim urządzeniem, mierzony od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu tego urządzenia, nie 
może być większy niż 30 m; 

5) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu. 

§ 6 

Obowiązują następujące zasady dotyczące ochrony 
i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochro-
ny przyrody: 
1) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy 

zagospodarować zielenią; 
2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3U 

należy do terenów szpitali w miastach, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
w zakresie ochrony przed hałasem. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad 
scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 

nieruchomości; 
2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych 

wyłącznie z bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej lub wewnętrznej; 

3) powierzchnia działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
nie może być mniejsza niż 600 m²; 

4) powierzchnia działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej nie może być mniejsza niż 450 m²; 

5) długość frontu działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 
nie może być mniejsza niż 16 m; 

6) długość frontu działki budowlanej dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej nie może być mniejsza niż 12 m. 

§ 8 

1. Na całym obszarze objętym planem wprowadza 
się strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącą 
zabytków archeologicznych, której zakres 
ochrony obejmuje znajdujące się w niej zabytki 
archeologiczne. 

2. W obrębie stanowiska archeologicznego oraz 
w przypadku odkryć zabytków archeologicznych 
na pozostałym obszarze należy przeprowadzić 
badania archeologiczne za pozwoleniem właści-
wych służb ochrony zabytków. 

3. W przypadku odkrycia elementów nowożytnej 
twierdzy Wrocław obejmuje się je ochroną kon-
serwatorską, z możliwością adaptacji. 

§ 9 

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie 
z terenów przyległych ulic dojazdowych i dróg 
wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
parkowania pojazdów: 
1) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu co 
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastę-
pującymi wskaźnikami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 2 miejsca postojowe na 1 dom 
mieszkalny jednorodzinny, 

b) dla handlu detalicznego wielkopowierzch-
niowego R – 45 miejsc postojowych na 
1000 m² powierzchni sprzedaży, 

c) dla handlu detalicznego małopowierzch-
niowego – 25 miejsc postojowych na 
1000 m² powierzchni sprzedaży, 

d) dla gastronomii, rozrywki, obiektów kon-
gresowych i konferencyjnych – 15 miejsc 
postojowych na 1000 m² powierzchni 
użytkowej, 

e) dla biur – 25 miejsc postojowych na 
1000 m² powierzchni użytkowej, 

f) dla widowiskowych obiektów kultury – 
25 miejsc postojowych na 100 miejsc 
użytkowych, 

g) dla obiektów upowszechniania kultury – 
10 miejsc postojowych na 1000 m² po-
wierzchni użytkowej, 

h) dla obiektów wystawienniczo-targowych 
– 25 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej, 

i) dla hoteli – 25 miejsc postojowych na 
100 miejsc noclegowych, 

j) dla poradni medycznych – 15 miejsc po-
stojowych na 1000 m² powierzchni użyt-
kowej, 

k) dla szpitali – 20 miejsc postojowych na 
1000 m2 powierzchni użytkowej, 

l) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 
1,5 miejsca postojowego na 100 m² po-
wierzchni użytkowej, 

m) dla edukacji – 3 miejsca postojowe na 
1 oddział, 

n) dla produkcji – 25 miejsc postojowych na 
100 stanowisk pracy, 

o) dla magazynów i handlu hurtowego – 
15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
należy usytuować na części działki budowla-
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nej, na której usytuowany jest obiekt, które-
mu te miejsca towarzyszą; 

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne, z za-
strzeżeniem pkt 4; 

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe nad-
ziemne dopuszcza się wyłączenie na dział-
kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. 

§ 10 

Obowiązują następujące ustalenia w zakresie infra-
struktury technicznej: 
1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną; 
2) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza 

się wyłącznie siecią kanalizacyjną; 
3) sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącz-

nie jako podziemne; 
4) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopusz-

cza się wyłącznie jako podziemne. 

§ 11 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KDZ, 2KDD/1, 2KDD/2, 
2KDD/3 i 3KDD. 

§ 12 

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1KDZ, 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3 i 3KDD 
na 3%, 

2) pozostałych terenów na 30%. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia nla terenów 

§ 13 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1AG/1 i 1AG/2 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe: 

a) usługi, 
b) aktywność gospodarcza, 
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
d) hotele, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; 

2) uzupełniające: 
a) żłobki, 
b) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 
c) rekreacja, 
d) infrastruktura drogowa, 
e) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W ramach przeznaczenia: 
1) hotele nie dopuszcza się pensjonatów; 
2) edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszko-

la. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

  1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do-
puszcza się wyłącznie w wydzieleniach 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A; 

  2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-
cza się wyłącznie jako wolno stojące; 

  3) żłobki i obiekty edukacji dopuszcza się wy-
łącznie jako towarzyszące obiektom o prze-
znaczeniu biura i produkcja; 

  4) obiekty rekreacji, infrastruktury drogowej 
i urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako towarzyszące 
obiektom z grup kategorii przeznaczeń usłu-
gi i aktywność gospodarcza, przeznaczeniu 
hotele oraz zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

  5) wymiar pionowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego mierzony od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu pokrycia dachu 
nie może być większy niż 12 m; 

  6) liczba kondygnacji naziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nie może być 
większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 7; 

  7) dodatkową kondygnację dopuszcza się wy-
łącznie w poddaszu pod dachem stromym; 

  8) udział obszaru zabudowanego R w po-
wierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 10; 

  9) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni działki budowlanej nie 
może być mniejszy niż 15%, z zastrzeże-
niem pkt 10; 

10) ustalenia, o którym mowa w pkt 8 i 9, nie 
dotyczą powierzchni działek budowlanych 
dla urządzeń infrastruktury technicznej; 

11) bilansowanie udziału obszaru zabudowanego 
R, powierzchni biologicznie czynnej oraz 
liczby miejsc postojowych dla działek bu-
dowlanych na terenie 1AG/1 dopuszcza się 
łącznie z częściami tych działek leżącymi 
poza obszarem objętym planem. 

§ 14 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 2U łamane przez numery porządkowe 
od 1 do 5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługi, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
c) hotele, z zastrzeżeniem ust. 2, 
d) magazyny i handel hurtowy, 
e) obiekty do parkowania, 
f) drogi wewnętrzne, 
g) rekreacja; 

2) uzupełniające – urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

2. W ramach przeznaczenia hotele nie dopuszcza 
się pensjonatów. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do-

puszcza się wyłącznie w wydzieleniach we-
wnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem A; 
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  2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-
cza się wyłącznie jako wolno stojące i w za-
budowie bliźniaczej; 

  3) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2U/5; 

  4) urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako towarzyszące 
obiektom z grup kategorii przeznaczeń usłu-
gi, przeznaczeniom magazyny i handel hur-
towy, hotele oraz zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

  5) powierzchnia użytkowa obiektu o przezna-
czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 800 m2; 

  6) powierzchnia użytkowa obiektu o przezna-
czeniu magazyny i handel hurtowy nie może 
być większa niż 500 m2; 

  7) wymiar pionowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego mierzony od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu pokrycia dachu 
nie może być większy niż 12 m; 

  8) liczba kondygnacji naziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nie może być 
większa niż dwie, z zastrzeżeniem pkt 9; 

  9) dodatkową  kondygnację  dopuszcza  się 
wyłącznie w poddaszu pod dachem stro-
mym; 

10) udział obszaru zabudowanego R w po-
wierzchni działki budowlanej nie może 
być większy niż 60%, z zastrzeżeniem 
pkt 12; 

11) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni działki budowlanej nie 
może być mniejszy niż 25%, z zastrzeże-
niem pkt 12; 

12) ustalenia, o którym mowa w pkt 10 i 11, 
nie dotyczą powierzchni działek budowla-
nych dla urządzeń infrastruktury technicz-
nej. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu 
transportowego: 
1) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2U/2 dopuszcza się wyłącz-
nie od terenów 1KDZ i 2KDD/3; 

2) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U/4 dopuszcza się wyłącz-
nie od terenów 1KDZ, 2KDD/3 i 4KDW; 

3) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U/5 dopuszcza się wyłącz-
nie od terenów 1KDZ, 2KDD/1 i 4KDW. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3U ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) usługi, 
b) obiekty kongresowe i konferencyjne, 
c) hotele, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, 
d) szpitale, 
e) obiekty ratownictwa medycznego; 

2) uzupełniające: 
a) żłobki, 
b) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, 

c) rekreacja, 
d) infrastruktura drogowa, 
e) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W ramach przeznaczenia: 
1) hotele nie dopuszcza się pensjonatów; 
2) edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszko-

la. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) żłobki i obiekty edukacji dopuszcza się wy-

łącznie jako towarzyszące obiektom o prze-
znaczeniu biura i produkcja; 

2) obiekty rekreacji, infrastruktury drogowej 
i urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako towarzyszące 
obiektom o przeznaczeniu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1; 

3) udział obszaru zabudowanego R w po-
wierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 5; 

4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
w powierzchni działki budowlanej nie może 
być mniejszy niż 15%, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 3 i 4, nie 
dotyczą powierzchni działek budowlanych dla 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
je ustalenie dotyczące systemu transportowego 
– dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od 
terenów 1KDZ i 3KDD. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDZ ustala się przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje trasa rowerowa. 

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2KDD/1, 2KDD/2 i 2KDD/3 ustala się 
przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) wody powierzchniowe; 
3) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chod-

nik. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KDD ustala się przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
je ustalenie dotyczące zagospodarowania terenu 
– obowiązuje ulica klasy dojazdowej. 
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§ 19 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KDW ustala się przeznaczenie – droga we-
wnętrzna. 

R o z d z i a ł  4 

Przepisi końcowe 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 21 

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

 WIjnPRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 MICHAŁ BOBOWIEC 

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

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

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

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 

poz. 803 
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Załącznik nr 1 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/887/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3136) 
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Załącznik nr 2 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/887/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3136) 

 
 

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia 
 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej we Wrocła-
wiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 r. (Riuletyn Urzędowy 
Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253). 
 

 
 

Załącznik nr 3 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/887/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3136) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy 
Granicznej we Wrocławiu wniesionych przez: 
  1) Państwa Krystynę i Ryszarda Rajfur, pismem z dnia 13 czerwca 2008 r., dotyczącej do-

puszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
  2) Pana Krzysztofa Skalskiego, pismem z dnia 10 lipca 2008 r., dotyczącej: 

a) zmiany funkcji usługowej i aktywności gospodarczej na zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, 

b) powiększenia obszaru wydzielenia wewnętrznego przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 

c) zapewnienie pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o minimalnej szerokości 20 m; 
  3) Pana Jacka Kowalskiego, pismem z dnia 10 lipca 2008 r., dotyczącej: 

a) zmiany funkcji usługowej i aktywności gospodarczej na zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, 

b) powiększenia obszaru wydzielenia wewnętrznego przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 

c) zapewnienie pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o minimalnej szerokości 20 m; 
  4) Pana Artura Olszewskiego, pismem z dnia 10 lipca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia 

budownictwa jednorodzinnego; 
  5) Panią Felicję Styk, pismem z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia nowej za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
  6) Panią Mariolę Stabińską-Orman, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 

drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
  7) Pana Sławomira Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 

drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
  8) Pana Krzysztofa Wójcika, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-

wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
  9) Pana Stanisława Kurasia, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-

wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
10) Pana Rafała Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 

drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
11) Panią Rarbarę Rilkiewicz, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-

wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
12) Pana Grzegorza Rutkowskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 

drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
13) Pana Andrzeja Kuszczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 

drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
14) Panią Małgorzatę Zasłonę, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-

wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
15) Pana Sławomira Wójcika, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-

wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 
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16) Panią Danutę Rybczyńską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-
wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

17) Pana nmila Duchniaka, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewo-
stanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

18) Pana Rafała Feruś, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewostanu 
i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

19) Pana Jerzego Zasłonę, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewo-
stanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

20) Pana Ryszarda Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 
drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

21) Pana Franciszka Rubana, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-
wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

22) Panią nwę Rybczyńską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewo-
stanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

23) Pana Piotra Zasłonę, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewosta-
nu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

24) Panią Annę Rybczyńską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewo-
stanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

25) Panią Martę Ramotowską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drze-
wostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

26) Panią Stefanię Glińską, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony drzewo-
stanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

27) Pana Radosława Rybczyńskiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 
drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

28) Pana Krzysztofa Rronowickiego, pismami z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczących ochrony 
drzewostanu i zmiany przebiegu Trasy Targowej; 

29) Pana Tomasza Tomczaka, pismem z dnia 23 lipca 2008 r., dotyczącej dopuszczenia bu-
downictwa jednorodzinnej; 

30) Panią Grażynę Kowalik, pismem z dnia 23 lipca 2008 r., dotyczącej zmiany przebiegu 
drogi łączącej ul. Macieja Przybyły i Trasy Targowej; 

31) Panią Agnieszkę Wiśniewską-Szczęsną, pismem z dnia 21 lipca 2008 r., dotyczącej: 
a) dopuszczenia budownictwa mieszkaniowego z funkcją usługową lub jednorodzinnego, 
b) zmiany zaproponowanego układu drogowego; 

32) Agencję Mienia Wojskowego, pismami z dnia 9 czerwca 2008 r. i 15 lipca 2008 r., 
w części dotyczącej dopuszczenia funkcji usługowej dla fragmentu działki wymienionej 
w uwadze; 

33) Państwa Annę i Jarosława Goławskich, pismem z dnia 23 lipca 2008 r., w części doty-
czącej: 
a) dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części obszaru objętego 

planem, 
b) zmiany przebiegu drogi łączącej ul. Macieja Przybyły z Trasą Targową. 

 
 
 

Załącznik nr 4 no uchwałi Rani Miej-
skiej Wrocławia nr XXIN/887/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3136) 

 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą 
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii nuropej-
skiej, a także ze środków zewnętrznych. 
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3137 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 
NR XXNIII/132/2008 

z dnia 29 września 2008 r. 

w  sprawie  zmiani  uchwałi  nr  XXXNIII/170/2005  Rani  Miejskiej 
w Zawinowie z nnia 25 maja 2005 r. w sprawie nanania Statutu Miejskiego  

Ośronka Pomoci Społecznej w Zawinowie 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) 
Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zawidowie z późniejszymi zmianami: 
1. w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów” (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 192, poz. 1378 z późniejszymi zmianami), 

2. w § 6 pkt 5 brzmienie: „w zakresie pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów – ustawa 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

3. w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „środki na 
realizację i obsługę zadań zleconych gminie, 
świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyj-
ny zapewnia budżet państwa”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta Zawidowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 
1 października 2008r. 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 ROBERT DRABKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3138 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 
NR XXNIII/135/2008 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie zmiani regulaminu unzielania pomoci materialnej o charakterze 
socjalnim uczniom zamieszkałim na terenie Gmini Miejskiej Zawinów 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr X/44/2007 Rady Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie Gminy Miejskiej Zawidów (Dz. U. W. D. 
Nr 144, poz. 1853) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie; 

„4. Stypendium szkolne w formie określonej 
w § 4 jest udzielane poprzez bezpośrednią 
wpłatę środków na rzecz podmiotu, wobec 
którego uczeń jest zobowiązany do uiszcze-
nia należności”. 

2. w § 5 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
„5. Stypendium szkolne w formie rzeczowej 

określonej w § 4, jest udzielane poprzez za-
kup przez Gminę niezbędnych przedmiotów 
i przekazanie ich uczniowi. 

 6. W szczególnych przypadkach stypendium 
szkolne w formach określonych w § 4 może 
być udzielane poprzez refundację poniesio-
nych przez ucznia (jego rodzica lub opiekuna) 
wydatków”. 

3. Skreśla się § 8. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta Zawidowa. 

§ 3 

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

 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC MInJSKInJ 

 ROBERT DRABKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3139 

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZE EC 
NR 197/08 

z dnia 5 września 2008 r. 

w sprawie nanania nazwi nla ronna w Zgorzelcu 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic: Słowiańskiej, 
Armii Krajowej, którego położenie określa załącznik 
do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: 
RONDO „SO IDARNOECI”. 

§ 2 

Realizację  uchwały  powierza  się  Rurmistrzowi 
Miasta Zgorzelec. 

§ 3 

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

 ARTUR BIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIJW 
NR XXNII/249/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie zmiani uchwałi nr NI/42/07 Rani Gmini Dzierżoniów z nnia 
29 marca 2007 r. w sprawie poboru ponatków on osób fizicznich: rolnego, 
on  nieruchomości   i   leśnego   oraz   określania   inkasentów  i  wisokości 

winagronzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podat-
ków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości 
i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso § 2 pkt 10 otrzymuje 
brzmienie: 
10) we wsi Owiesno – Joanna Pestowska. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 3 

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

 ADAM JAN MAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3141 

UCHWAŁA RADY GMINY KOIIERZYCE 
NR XXN/295/08 

z dnia 11 września 2008 r. 

w  sprawie  uchwalenia  zmiani  miejscowego  planu  zagosponarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego w śronkowo-zachonniej  czzści obrzbu 

Iielani Wrocławskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
w związku z uchwałą nr VI/58/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 
2007 r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną 
przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr VII/70/07 z dnia 20 marca 2007 r., 
Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego 
w środkowo-zachodniej części obrębu Rielany Wro-
cławskie. 

§ 2 

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – załącz-
nik nr 2, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych – załącznik nr 3. 

§ 3 

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

znaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne, sugerujące określone roz-
wiązania przestrzenne. 

§ 4 

Ilekroć  w  przepisach  niniejszej  uchwały  jest 
mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, a także akty 
prawa miejscowego, 

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować na danym terenie, 

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe tere-
nu, 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych, nie-
będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbro-

jenia terenu oraz związanymi z nimi urządzenia-
mi, 

7) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
ny symbolem literowym, o którym mowa w § 3 
ust. 1 pkt 2. 

§ 5 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako: 
1) produkcja – należy przez to rozumieć tereny 

przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, 
w tym przetwórstwo rolno – spożywcze, rze-
miosło produkcyjne, drobna wytwórczość; 

2) budownictwo – należy przez to rozumieć tereny 
firm i baz budowlanych; 

3) handel hurtowy – należy przez to rozumieć tere-
ny przeznaczone pod lokalizację obiektów zwią-
zanych ze sprzedażą hurtową towarów; 

4) handel detaliczny – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów 
związanych ze sprzedażą detaliczną towarów 
z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do 
pojazdów mechanicznych, a także naprawą ar-
tykułów przeznaczenia osobistego i użytku do-
mowego oraz usługi drobne np. pojedyncze ga-
binety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, po-
prawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypo-
życzalnie kaset video itp.; 

5) obsługa firm i klienta – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związa-
nych z obsługą nieruchomości, wynajęciem spe-
cjalistów, badaniami; działalnością związaną 
z prowadzeniem interesów: działalnością praw-
niczą, rachunkowością, księgowością, doradz-
twem, badaniem rynku i opinii publicznej, po-
średnictwem, dostarczaniem informacji, sporzą-
dzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm 
pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność 
biur i agencji turystycznych, biur podróży, a tak-
że usługi przewodnickie, informacja turystyczna 
oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, 
poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, 
pakowanie itp.; 

6) turystyka – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność obiektów i zespo-
łów turystycznych, hoteli, moteli, domów wy-
cieczkowych; 

7) wypoczynek – należy prze to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność urządzeń, obiek-
tów i ośrodków sportowo-rekreacyjnych i roz-
rywkowych, a także tereny sportowe, parki roz-
rywki; 

8) gastronomia – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność restauracji, ka-
wiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, itp. oraz 
placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak klu-
by bilardowe, kręgielnie itp.; 

9) finanse – należy przez to rozumieć tereny prze-
znaczone pod lokalizację obiektów związanych 
z pośrednictwem finansowym – działalność 
banków, domów maklerskich, instytucji zajmu-
jących  się  obsługą  finansową  np.  w  formie 
leasingu czy obsługi  sprzedaży ratalnej,  a także 
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instytucji związanymi z ubezpieczeniami i fun-
duszami emerytalno-rentowymi; 

10) transport – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizację obiektów związa-
nych z przewozem i magazynowaniem lub spe-
dycją, materiałów i produktów, a także obiek-
tów obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów 
mechanicznych oraz stacji paliw. 

§ 6 

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczają-
cymi ustala się: 
1) tereny aktywności gospodarczej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami AG -1, AG -2: 
a) przeznaczenie podstawowe: produkcja, bu-

downictwo, obsługa firm i klienta, finanse, 
transport, sport i wypoczynek, turystyka, ga-
stronomia, kultura, handel hurtowy i detalicz-
ny, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
– urządzenia komunikacji – drogi wewnętrz-

ne, miejsca parkingowe, 
– telekomunikacyjne obiekty budowlane, 

nośniki reklamowe, w tym reklamy wiel-
kopowierzchniowe, 

– sieci infrastruktury technicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia, w tym zbiorniki 
wód opadowych; 

2) tereny aktywności gospodarczej lub usług, 
oznaczone na rysunku planu symbolem AG/Uj: 
a) przeznaczenie podstawowe: produkcja, bu-

downictwo, obsługa firm i klienta, finanse, 
transport, sport i wypoczynek, turystyka, ga-
stronomia, kultura, handel hurtowy i detalicz-
ny, w tym obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedażowej powyżej 2000 m2, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
– urządzenia komunikacji – drogi wewnętrz-

ne, miejsca parkingowe, 
– telekomunikacyjne obiekty budowlane, 

nośniki reklamowe w tym reklamy wielko-
powierzchniowe, 

– sieci infrastruktury technicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia, w tym zbiorniki 
wód opadowych; 

3) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem LZ: 
a) przeznaczenie podstawowe: las, 
b) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktury 

technicznej oraz związane z nimi urządzenia; 
c) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-

rowej, w tym również zabudowy związanej 
z produkcją rolniczą; 

4) teren drogi autostradowej, oznaczonej na rysun-
ku planu symbolami KDA –1: 
a) przeznaczenie podstawowe: autostrada, 
b) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruk-

tury technicznej oraz związane z nimi urzą-
dzenia; 

5) teren drogi transportu rolnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDg-1,  
a) przeznaczenie podstawowe: drogi transportu 

rolnego, 
b) dopuszcza się przesunięcie, przebudowę lub 

zarurowanie rowów melioracyjnych w uzgod-

nieniu z ich właścicielami; w przypadku li-
kwidacji lub przesunięcia rowu teren należy 
włączyć do sąsiadujących terenów AG, 

c) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruk-
tury technicznej oraz związane z nimi urzą-
dzenia. 

§ 7 

Określa się następujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadze-

nia działalności, której oddziaływanie może prze-
kroczyć granice nieruchomości, 

2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w spo-
sób niepowodujący ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery, 

3) zakazuje się odprowadzania nieczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych, 

4) masy ziemne mogą być usuwane albo prze-
mieszczane w związku z realizacją inwestycji, na 
tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę 
wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, 
który nie spowoduje przekroczeń wymaganych 
standardów jakości gleby i ziemi, 

5) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu okre-
ślone w przepisach szczególnych, 

6) do czasu określenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania wokół autostrady, w odniesieniu do tere-
nów AG-1, AG-2 i AG/Uj-1 należy uwzględnić 
ograniczenia wynikające z Postanowienia Główne-
go Inspektora Sanitarnego z dnia 5 czerwca 
1998 r. (ZPN-710 A-32/97/98) polegające na nie-
lokalizowaniu nowych budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej w strefie 250 m od osi 
projektowanej autostrady. 

7) Ustala się następujące strefy ograniczeń zabu-
dowy i zagospodarowania terenu od projekto-
wanej autostrady A8, w odległościach liczonych 
od krawędzi jezdni: 
• I strefa zagrożeń – 50 m, w której: 

a) Dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej związanej z autostradą, w tym 
techniczne urządzenia ochrony środowiska 
oraz ochrony przed hałasem. 

b) Zaleca się stosowanie upraw roślin na-
siennych, przemysłowych oraz szkółek 
drzew i krzewów. 

c) Nie zaleca się lokalizacji upraw roślin prze-
znaczonych do bezpośredniego spożycia 
(zbóż konsumpcyjnych, warzyw, jarzyn 
itp.) oraz sadów i ogrodów działkowych. 

• II strefa uciążliwości – 150 m, w której nie 
zaleca się lokalizacji upraw roślin przeznaczo-
nych do bezpośredniego spożycia (warzyw, 
jarzyn itp.) oraz ogrodów działkowych. 

§ 8 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) teren, objęty opracowaniem znajduje się w stre-

fie  OW  ochrony  konserwatorskiej  zabytków 
archeologicznych, w której obowiązują ustale-
nia: 
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a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków co do konieczności ich prowadzenia 
pod nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, 

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę – przed realizacją inwestycji, należy 
uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na prze-
prowadzenie robót budowlanych na terenie 
zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, 
które polegają na przeprowadzeniu przez 
uprawnionego archeologa wyprzedzających 
ratowniczych badań archeologicznych meto-
dą wykopaliskową, 

2) w obrębie znajdujących się na terenie opraco-
wania planu chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych. 

§ 9 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDg-1 stanowiącego obszar przestrzeni pu-
blicznej, określa się następujące wymagania wyni-
kające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nej: 
1) zakazuje się umieszczania tymczasowych obiek-

tów usługowo-handlowych, 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych 

i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w formie niekolidującej z przezna-
czeniem podstawowym i zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

§ 10 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami AG -1, AG -2, ustala się: 
1) W zakresie ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie mo-
że przekroczyć granice nieruchomości, 

b) ogrzewanie budynków należy zapewnić 
w sposób niepowodujący ponadnormatywnej 
emisji gazów lub pyłów do atmosfery. 

2) W zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy: 
a) nieprzekraczalne  linie  zabudowy  w  odle-

głości: 
– 50 metrów od linii rozgraniczających z te-

renami oznaczonymi na rysunku planu 
symbolami KDA-1, 

– 25 metrów od krawędzi jezdni drogi GP, 
10 metrów od krawędzi jezdni drogi GP 
w przypadku uzyskania statusu terenu 
zurbanizowanego przedmiotowego obsza-

ru lub w przypadku zmiany kategorii tego 
odcinka drogi na drogę klasy „Z” zbiorczej, 

– 10 metrów od linii rozgraniczającej z dro-
gą KDg-1, 

b) powierzchnia zabudowy (w tym utwardzone 
nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi itp.) 
nie może przekroczyć 85% powierzchni tere-
nu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmować co najmniej 15% powierzchni te-
renu, 

d) ustala się obowiązek zachowania niezabudo-
wanego pasa o szerokości 4 m od granicy 
rowu melioracyjnego – pas ten jest niezbędny 
dla prowadzenia prac konserwacyjnych rowu, 

e) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc par-
kingowych w granicach terenów własnych 
inwestora, 

f) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czać 30 m.,  

g) wysokość obiektów inżynierskim (masztów, 
kominów itp.) nie może przekraczać 99 me-
trów, 

h) nie określa się wymagań w zakresie form da-
chów i pokryć dachowych, 

i) ustala się zakaz wprowadzania zwartych 
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych, przy czym dopusz-
cza się wykonanie podmurówki o wysokości 
nie większej niż 60 cm z elementów prefa-
brykowanych. 

3) W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się podział terenu na działki 

w zależności od potrzeb, 
b) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-

nych o szerokości co najmniej 10 metrów 
i wyposażonych ich w place do zawracania, 

c) nie określa się wymagań w zakresie szeroko-
ści frontów działek, 

d) nie określa się wymagań w zakresie kąta po-
łożenia granic działek w stosunku do pasów 
dróg przy których są położone. 

4) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) zaopatrzenie  w wodę  z wodociągu  na wa-

runkach określonych przez administratora 
sieci, 

b) zakazuje się budowy własnych ujęć wodocią-
gowych zlokalizowanych na terenach inwe-
stora, 

c) usuwanie nieczystości płynnych do kanaliza-
cji sanitarnej na warunkach określonych przez 
administratora sieci, 

d) w przypadku odprowadzenia ścieków prze-
kraczających dopuszczalne zawartości zanie-
czyszczeń do gminnej kanalizacji sanitarnej 
należy je podczyścić we własnej oczyszczalni 
w stopniu zgodnym z obowiązującymi nor-
mami, 

e) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych rowów melioracyjnych lub kolektorów 
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deszczowych po uzyskaniu pozwolenia na ich 
odprowadzenie od administratora, 

f) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych, jeśli takie wy-
stąpią, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej, 

g) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. f), 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkach określonych przez dysponenta sieci. 

§ 11 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami AG/Uj-1, ustala się: 
1) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie mo-
że przekroczyć granice nieruchomości, 

b) ogrzewanie budynków należy zapewnić 
w sposób niepowodujący ponadnormatywnej 
emisji gazów lub pyłów do atmosfery. 

2) W zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaźników intensywności zabudowy: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

– 25 metrów od krawędzi jezdni drogi GP, 
10 metrów od krawędzi jezdni drogi GP 
w przypadku uzyskania statusu terenu 
zurbanizowanego przedmiotowego obsza-
ru lub w przypadku zmiany kategorii tego 
odcinka drogi na drogę klasy „Z” zbiorczej, 

– 10 metrów od linii rozgraniczających z te-
renami innych dróg publicznych, 

b) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portier-
ni), urządzeń infrastruktury technicznej, bram 
wjazdowych itp., 

c) ustala się obowiązek zachowania niezabudo-
wanego pasa o szerokości 4 metry od grani-
cy rowu melioracyjnego – pas ten jest nie-
zbędny dla prowadzenia prac konserwacyj-
nych rowu, 

d) powierzchnia zabudowy może przekroczyć 
70% powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmować co najmniej 20% powierzchni te-
renu, 

f) ustala się obowiązek zapewnienia wystarcza-
jącej ilości miejsc parkingowych w granicach 
terenów własnych inwestora, 

g) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czać 25 metrów, 

h) dopuszcza się na 10% powierzchni zabudo-
wanej przekroczenie o nie więcej niż 3 metry, 
określonej w lit. g, nieprzekraczalnej wysoko-
ści zabudowy,  

i) wysokość obiektów inżynierskim (masztów, 
kominów itp.) nie może przekraczać 50 me-
trów, 

j) nie określa się wymagań w zakresie form da-
chów i pokryć dachowych, 

k) ustala się zakaz wprowadzania zwartych 
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych. 

3) W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się podział terenu na działki w za-

leżności od potrzeb, 
b) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrz-

nych o szerokości co najmniej 10 metrów 
i wyposażonych w place do zawracania, 

c) nie określa się wymagań w zakresie szeroko-
ści frontów działek, 

d) nie określa się wymagań w zakresie kąta po-
łożenia granic działek w stosunku do pasów 
dróg przy których są położone. 

4) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) zaopatrzenie  w wodę  z wodociągu  na  wa-

runkach określonych przez administratora 
sieci, 

b) usuwanie nieczystości płynnych do kanaliza-
cji sanitarnej na warunkach określonych przez 
administratora sieci, 

c) w przypadku odprowadzenia ścieków prze-
kraczających dopuszczalne zawartości zanie-
czyszczeń do gminnej kanalizacji sanitarnej 
należy je podczyścić we własnej oczyszczalni 
w stopniu zgodnym z obowiązującymi nor-
mami, 

d) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cych rowów melioracyjnych lub kolektorów 
deszczowych po uzyskaniu pozwolenia na ich 
odprowadzenie od administratora, 

e) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych, jeśli takie wy-
stąpią, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej, 

f) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. e), 

g) zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  na  
warunkach określonych przez dysponenta 
sieci. 

§ 12 

W niniejszym planie nie występują obszary wyma-
gające określenia granic terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych  przepisów,  w tym  terenów  górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 13 

1. W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują tereny, dla których wymagane jest okre-
ślenie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 
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§ 14 

Infrastruktura techniczna: 
1) Sieć wodociągowa: 

a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wo-
dociągowej z uwzględnieniem warunków do-
stępności do wody dla celów przeciwpoża-
rowych, 

b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę 
możliwości prowadzić w liniach rozgranicza-
jących dróg i ulic, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci wodociągowej, 

d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodocią-
gowych zlokalizowanych na terenach inwesto-
ra. 

2) nnergia elektryczna: 
a) Możliwość budowy wewnętrznych stacji 

transformatorowych na terenach własnych 
inwestorów z zapewnieniem do nich swo-
bodnego dostępu od dróg publicznych. 

b) Przez teren przebiega istniejąca linia energe-
tyczna wysokiego napięcia 220KV 

c) Dopuszcza się przebudowę określonego na 
rysunku planu odcinka istniejącej linii energe-
tycznej wysokiego napięcia 220 kV na linię 
trzytorową (1w220 kV i 2w110 kV). 

d) Dopuszcza się likwidację odcinka istniejącej 
linii energetycznej wysokiego napięcia 
220 kV. 

e) Dopuszcza się budowę projektowanego od-
cinka trzytorowej linii energetycznej wyso-
kiego napięcia (1w220 kV i 2w110 kV). 

f) Dopuszcza się realizację linii energetycznych 
wysokiego napięcia jako linii kablowych. 

g) W granicach obszaru objętego zmianą planu 
wyznacza się obszar oddziaływania linii ener-
getycznej wysokiego napięcia, stanowiący 
postulowany obszar ograniczonego użytko-
wania: 
• o szerokości 70,0 metrów (po 35,0 me-

trów od osi linii) – na odcinku istniejącej 
linii 220 kV przeznaczonym do przebudo-
wy (do czasu przebudowy odcinka linii na 
linię trzytorową); 

• o szerokości 40,0 metrów (po 20,0 me-
trów od osi linii) – na ww. odcinku istnie-
jącej linii 220 kV, po jego przebudowie na 
linię trzytorową;  

• o szerokości 70,0 metrów (po 35,0 me-
trów od osi linii) – na odcinku istniejącej 
linii 220 kV przeznaczonym do likwidacji 
(do czasu likwidacji odcinka linii); 

• o szerokości 40,0 metrów (po 20,0 me-
trów od osi linii) – na projektowanym od-
cinku linii trzytorowej 220/110 kV. 

h) W obszarze oddziaływania linii energetycznej 
wysokiego napięcia obowiązują następujące 
ustalenia: 
• Wyklucza się lokalizację budynków prze-

znaczonych na stały pobyt ludzi. 

• Dopuszcza się lokalizację parkingów, pla-
ców składowych, magazynów, budynków 
gospodarczych i garażowych oraz urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej, po 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez administratora sieci. 

i) Dopuszcza się zmniejszenie obszaru oddzia-
ływania w przypadku zastosowania odpo-
wiednich rozwiązań technicznych. 

j) W przypadku zastosowania rozwiązań tech-
nicznych umożliwiających zmniejszenie ob-
szaru oddziaływania, obowiązuje szerokość 
obszaru określona przez administratora sieci. 

k) W przypadku zmiany przebiegu linii energe-
tycznej, obszar oddziaływania stosuje się 
zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii. 

l) W przypadku skablowania linii energetycz-
nych wysokiego napięcia, wyznaczony ob-
szar oddziaływania przestaje obowiązywać. 

3) Kanalizacja sanitarna: 
a) docelowo odprowadzenie ścieków przemy-

słowych oraz komunalnych do komunalnej 
kanalizacji sanitarnej, na warunkach określo-
nych przez właściciela sieci, 

b) przewody kanalizacji sanitarnej należy w mia-
rę możliwości prowadzić w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej. 

4) Kanalizacja deszczowa: 
a) odprowadzenie wód opadowych alternatyw-

nie: do istniejących rowów (za zgodą ich za-
rządcy), do gruntu lub systemem kolektorów 
deszczowych, 

b) główne kolektory kanalizacji deszczowej na-
leży w miarę możliwości lokalizować równo-
legle do istniejącego układu komunikacyjnego 
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 

c) tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi należy utwardzić i skanalizo-
wać, zanieczyszczenia winny być zneutrali-
zowane na terenie inwestora przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

5) Melioracje: 
a) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 

urządzeń melioracji szczegółowych sporzą-
dzić dokumentację techniczną, zawierającą 
sposób jej odbudowy, 

b) uzgodnić  prace  kolidujące  z  urządzeniami 
melioracyjnymi z administratorem tych urzą-
dzeń, 

c) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej, 
inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na 
własny koszt, pod nadzorem osoby posiada-
jącej niezbędne uprawnienia. 

6) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych prze-
pisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników 
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 
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  7) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. 

  8) Dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci 
gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach określonych 
przez operatora sieci. 

  9) Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń. 

10) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobo-
wiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg 
publicznych budowy tymczasowych dróg do-
jazdowych do placu budowy. 

§ 15 

Określa się następujący układ komunikacyjny: 
1) Ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizację infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą na warunkach zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

2) ustala się następujące szerokości dróg w liniach 
rozgraniczających: 
a) KDg-1 – droga transportu rolnego, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

§ 16 

Ustala się stawki procentowe, na podstawie, któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4: 
1) w wysokości 1% dla terenów oznaczonych 

symbolem: KDA-1, KDg-1, LZ-1; 
2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów. 

§ 17 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC GMINC 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 no uchwałi Rani Gmini 
Kobierzice nr XXN/295/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3141) 
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Załącznik nr 2 no uchwałi Rani Gmini 
Kobierzice nr XXN/295/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3141) 

 
 

Rozstrzignizcie w sprawie uwag wniesionich no projektu 
zmiani miejscowego planu zagosponarowania przestrzennego 

obszaru położonego w śronkowo-zachonniej czzści obrzbu Iielani Wrocławskie 
 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wy-
łożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikają-
cych z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 

Załącznik nr 3 no uchwałi Rani Gmini 
Kobierzice nr XXN/295/08 z nnia 
11 września 2008 r. (poz. 3141) 

 
 

Rozstrzignizcie w sprawie sposobu realizacji zapisanich 
w zmianie miejscowego planu zagosponarowania przestrzennego 

obszaru położonego w śronkowo-zachonniej czzści obrzbu Iielani Wrocławskie, 
inwesticji z zakresu infrastrukturi technicznej, które należą no zanań własnich 

gmini oraz zasan ich finansowania 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
 

 
 

3142 

UCHWAŁA RADY GMINY  EWIN KŁODZKI 
NR XXXIN/166/08 

z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie określenia wisokości stawek ponatku on nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 
1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

1. Od dnia 1 stycznia 2009 roku określa się nastę-
pujące stawki podatku od nieruchomości obo-
wiązujące na terenie Gminy Lewin Kłodzki: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób skla-
syfikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni, 
(0,71) 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 
3,90 zł od 1 ha powierzchni, (3,74) 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 po-
wierzchni, (0,35) 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, (0,59) 
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b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 19,81 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, (19,01) 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, (8,86) 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, (3,84) 

e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 6,64 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, (6.37) 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIX/110/07 Rady Gminy 
Lewin Kłodzki z dnia 19 października 2007 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 PRZnWODNIjZZjA 
 RADC GMINC 

 EWA KUBIŃSKA 

 
------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia i następujących dyrektyw Wspólnot nuropejskich: 

1) dyrektywy 92/106/nWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wn L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/Wn z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. Wn L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii nuropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-

pospolitą Polską członkostwa w Unii nuropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii nuropejskiej – 

wydanie specjalne. 

 
 
 

3143 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 
NR XXI/115/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie zmiani uchwałi nr XX/107/08 Rani Gmini Marcinowice z nnia 
25 lipca 2008 r. w sprawie poboru ponatków w nronze inkasa, wiznaczenia 

inkasentów oraz określenie zasan winagranzania za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 431 
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 2 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 1 ust. 2 uchwały nr XX/107/08 Rady Gminy 
Marcinowice z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie 
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenie zasad  wynagradzania 
za inkaso dodaje się pkt. 19 w brzmieniu: „w sołec-
twie Krasków – Adam Zajda”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 ROBERT HORODYSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY O EENICA 
NR XXIN/101/08 

z dnia 17 września 2008 r. 

zmieniająca  uchwałz  nr XXIII/156/05  w sprawie  regulaminu  unzielania 
pomoci  materialnej  o  charakterze  socjalnim  nla  uczniów  zamieszkałich 

na terenie Gmini Oleśnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/156/05 Rady Gminy Oleśnica 
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Oleśnica wprowadza się następujące zmiany: 

1) rozdział 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 3 
Trib i sposób unzielania stipennium szkolnego 
§ 4 
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

należy złożyć wraz z właściwymi dokumen-
tami. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, po-
winny w szczególności określać lub stwier-
dzać: 
1) miesięczną wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie za miesiąc poprzedzający mie-
siąc złożenia wniosku; 

2) spełnianie obowiązku szkolnego lub obo-
wiązku nauki; 

3) kształcenie w szkołach lub w kolegiach  
po spełnieniu obowiązków, o których 
mowa w pkt 2, uprawniających do ubie-
gania się o przyznanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym; 

4) miejsce zamieszkania ucznia na terenie 
Gminy Oleśnica. 

3. Stypendium szkolne może być udzielone 
w następujący sposób: 
1) poprzez refundację poniesionych kosztów 

na podstawie przedstawionych faktur, bi-
letów lub innych dokumentów potwierdza-
jących poniesione koszty – w przypadku, 
o którym mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4; 

2) poprzez realizację zamówienia w wybra-
nych placówkach handlowych na terenie 
gminy lub miasta Oleśnica – w przypadku, 
o którym mowa w § 2 pkt 3; 

3) poprzez wypłatę przyznanego stypendium 
szkolnego w kasie Urzędu lub na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku o przy-
znanie stypendium szkolnego – w przy-
padku, o którym mowa w § 2 pkt 5 i 6”. 

2) rozdział 4 otrzymuje brzmienie” 

„Rozdział 4 
Trib i sposób unzielania zasiłku szkolnego 

§ 5 
1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 

należy w szczególności załączyć dokumenty 
potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowe-
go. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, 
mogą być oryginały lub kopie protokołów 
sporządzonych przez odpowiednie służby pu-
bliczne na okoliczność wystąpienia zdarzenia 
losowego lub inne dokumenty. 

3. Zasiłek szkolny może być udzielony w nastę-
pujący sposób: 
1) w przypadku formy pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym: 
a) poprzez refundację poniesionych wy-

datków na podstawie przedstawionych 
faktur lub paragonów; 

b) poprzez realizację zamówienia w wy-
branych placówkach handlowych na 
terenie gminy lub miasta Oleśnica; 

2) w przypadku formy świadczenia pienięż-
nego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym – poprzez wy-
płatę przyznanego zasiłku szkolnego w ka-
sie Urzędu lub na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku o przyznanie zasił-
ku szkolnego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 ALEKSANDRA SIERUGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA 
NR N/XX/121/08 

z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia nazwi ulici we wsi Wisznia Mała 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.) 
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nienazwanej ulicy w Wiszni Małej nadaje się na-
zwę: 
– Różana (nr geodezyjny 98/15). 

§ 2 

Położenie ulicy przedstawia załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Wisznia Mała. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 PRZnWODNIjZZjC 
 RADC GMINC 

 TADEUSZ WYRWAS 
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Załącznik no uchwałi Rani Gmini 
Wisznia Mała nr N/XX/121/08 z nnia 
9 paźnziernika 2008 r. (poz. 3145) 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 4 września 2008 r. w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Nowa 
Ruda reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Nowa Ruda – Sławomira Karwowskiego 

oraz Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez: 
Rurmistrza Miasta Nowa Ruda – Tomasza Kilińskiego 

zwanych dalej „Uczestnikami” o następującej treści: 

Porozumienie międzygminne zawarte zostaje na podstawie uchwały 
nr 147/XXI/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 sierpnia 2008 r. w spra-
wie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Nowa Ruda 
dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych oraz uchwały 
nr 174/XXII/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2008 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda 
dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych. 

 
§ 1 

1. Gmina Miejska Nowa Ruda, przyjmuje a Gmina 
Nowa Ruda powierza wykonanie zadania pu-
blicznego dotyczącego wspólnych przewozów 
uczniów z Nowej Rudy i ze Świerk, Ludwikowic 
Kł. i Dzikowca do Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego z oddziałami integracyjnym w Rożkowie. 

2. Przewozami objętych będzie łącznie dwudziestu 
pięciu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwu-
dziestu jeden uczniów z Nowej Rudy, jeden 
uczeń ze Świerk, dwóch uczniów z Ludwikowic 
Kł. i jeden uczeń z Dzikowca. 

§ 2 

1. jałkowity koszt przewozu uczniów, o którym 
mowa w § 1, za jeden dzień stanowi kwotę 
306,02 zł (słownie złotych: trzysta sześć 02/100). 

2. Uczestnicy porozumienia partycypują w kosz-
tach dowozu uczniów niepełnosprawnych 
w następujący sposób: 
1) Gmina Miejska Nowa Ruda ponosić będzie 

koszty w kwocie 126 zł (słownie złotych: sto 
dwadzieścia sześć) za każdy dzień dowozu 
i odwozu 21 uczniów niepełnosprawnych 
z miejscowości: Nowa Ruda – Drogosław, 
Nowa Ruda i Nowa Ruda – Słupiec do Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego z oddziałami inte-
gracyjnymi w Rożkowie, 

2) Gmina Nowa Ruda ponosić będzie koszty 
w wysokości 180,02 zł (słownie złotych: sto 
osiemdziesiąt 02/100) za każdy dzień dowo-
zu i odwozu 4 uczniów niepełnosprawnych 
z miejscowości Świerki, Ludwikowice Kłodz-
kie i Dzikowiec do Zespołu Szkolno-Gimnazja-
nego w Rożkowie. 

§ 3 

Do wyliczenia kwot określonych w § 2 ust. 1 i 2 
uczestnicy przyjmują kalkulację stanowiącą załącz-
nik do porozumienia. 

 

§ 4 

1. Podstawę zapłaty należności z tytułu przewozu 
uczniów będzie stanowić wystawiona przez 
Miasto Nowa Ruda na ostatni dzień każdego 
miesiąca faktura wraz z potwierdzeniem wyko-
nania usługi. 

2. Należności z tytułu przewozu uczniów niepełno-
sprawnych Gmina Nowa Ruda będzie płacić przele-
wem na rachunek bankowy Miasta Nowa Ruda 
wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dostar-
czenia faktury VAT do siedziby Gminy Nowa Ruda. 

3. Za datę zapłaty uczestnicy porozumienia uznają 
datę złożenia przez Gminę Nowa Ruda polecenia 
przelewu bankowego. 

§ 5 

Ustalona w porozumieniu kwota współfinansowana 
jest ostateczna i podlega waloryzacji. 

§ 6 

Porozumienie niniejsze zawiera się na czas oznaczo-
ny od 1 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. 

§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania 
i Obowiązuje od 1 września 2008 r. 

§ 8 

Zmiana postanowień porozumienia może nastąpić 
za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygo-
rem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem mają zastosowane przepisy Kodeksu cy-
wilnego i przepisy ustawy o systemie oświaty. 

§ 10 

Porozumienie niniejsze sporządzono  czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego 
z uczestników. 

WÓJT 

SŁAWOMIR KARWOWSKI 

SKARRNIK GMINC 

LIDIA WALTEROWSKA 
 

RURMISTRZ 

TOMASZ KILIŃSKI 

z up. SKARRNIKA MIASTA 

SEBASTIAN DOMINIAK 
Z-jA SKARRNIKA MIASTA 
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Załącznik nr 1 no porozumienia z nnia 
4 września 2008 r. (poz. 3146) 

 
 

Kalkulacja kosztów transportu nzieci no Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
z onnziałami integracijnimi w Iożkowie 

 
 

Określenie trasi 
 

Lp. Trasa 
Liczba 

uczniów 
jena 

1. Świerki, Ludwikowice Kl., Drogosław   3 100 zł 

2. Drogosław, Nowa Ruda, Słupiec, Rożków 21 150 zł 

3. Dzikowiec, Słupiec   1 56,02 zł 

 Razem 25 306,02 

 
Koszty dowozu na trasie nr 1 i 3 w całości pokrywa Gmina Nowa Ruda 
Koszty dowozu na trasie nr 2 Gmina Nowa Ruda pokrywa proporcjonalnie do 
liczby uczniów, to jest 4/25. 
 
 
Koszti Gmini Miejskiej Nowa Runa: 

150 zł : 25 osób = 6 zł x 21 osób = 126 zł 
 
 
Koszti Gmini Nowa Runa: 

150 zł : 25 osób = 6 zł x 4 osobi = 24 zł 
100 zł + 24 zł + 56,02 zł = 180,02 zł 
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ngzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Ribliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

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

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