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3165 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/168/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Bruowipe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 290 –  23222  – soz. 3165 

R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/168/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3165) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/169/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Godzispin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/169/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3166) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/170/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Grodzanów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/170/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3167) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/171/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Jodiowipe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/172/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Naborów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 290 –  23241  – soz. 3169 

14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/173/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Pogalewo Maie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/173/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3170) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/174/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Pogalewo Wieluie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 290 –  23250  – soz. 3171 

Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 290 –  23251  – soz. 3171 

14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/174/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3171) 
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3172 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/175/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Pwsząpa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/175/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3172) 
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3173 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/176/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Radepz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/176/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3173) 
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3174 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/177/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Searw Dwór 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/177/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3174) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/178/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa Waiw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/178/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3175) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/179/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa yeruów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 290 –  23275  – soz. 3176 

Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/179/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3176) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 
NR XXVI/180/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przw spia Seaerer Soiepewa yeruóweu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2 i art. 40 
ust. 2 pkt 1 i art. 48 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 Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Nazwa i eeren dziaiania 

§ 1 

1. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samo-
rządową w granicach obszaru sołectwa. 

2. Obszar sołectwa wyznaczają granice określone 
na mapie stanowiącej załącznik do Statutu. 

§ 2 

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, 
której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami po-
zostałych sołectw i mieszkańcami miasta Brzeg 
Dolny tworzą wspólnotę samorządową Gminy 
Brzeg Dolny. 

2. Sołectwo działa  na  podstawie  przepisów pra-
wa, a w szczególności: 
1) ustawy o samorządzie gminnym,  
2) statutu Gminy Brzeg Dolny, 
3) statutu sołectwa. 

R o z d z i a ł  2 

Organizap a i zaures dziaiania 

§ 3 

1. Do zadań sołectwa naleRy: 
1) wspieranie i inspirowanie działania o znacze-

niu  lokalnym  zmierzającego  do  poprawy 
warunków zamieszkiwania i Rycia mieszkań-
ców niezastrzeRonych ustawami, Statutem 
Gminy,  uchwałami  Rady  Miejskiej  i  zarzą-
dzeniami Burmistrza na rzecz innych podmio-
tów, 

2) działanie  na  rzecz  rozwoju  samorządności 
lokalnej, 

3) współdziałanie z organami Gminy, jednost-
kami organizacyjnymi Gminy i innymi sołec-
twami oraz organizacjami społecznymi działa-
jącymi na obszarze sołectwa,  

4) wnioskowanie do organów Gminy w spra-
wach istotnych dla mieszkańców sołectwa, 
a w szczególności w zakresie: 
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany 

granic sołectwa, 
b) budRetu Gminy na etapie przygotowywa-

nia jego projektu, 
c) wydzielania mienia komunalnego celem 

przekazania sołectwu do zarządzania, 

d) lokalizacji na obszarze sołectwa instytucji 
kultury i placówek oświatowych oraz 
ośrodków rekreacji i sportu o charakterze 
lokalnym, 

e) przeznaczenia na cele publiczne na obsza-
rze sołectwa terenów w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy,  

f) zagroRenia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego,  

g) ochrony środowiska na obszarze sołec-
twa, 

5) opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń 
w zakresie przeznaczenia do wynajmu lokali 
uRytkowych oraz decyzji wydawania zezwo-
leń na sprzedaR i podawanie napojów alkoho-
lowych (nie dotyczy zezwoleń jednorazo-
wych), (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/ 
/565/08 z dnia 21 pa dziernika 2008 r. 
stwierdzono niewaRność § 3 ust. 1 pkt 5 
we fragmencie:  „oraz  decyzji  wydawania 
zezwoleń na sprzedaR i podawanie napojów 
alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń jednora-
zowych)”, 

6) wyraRanie opinii o działalności organów i jed-
nostek organizacyjnych Gminy na obszarze 
sołectwa. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo 
nawiązuje współpracę z innymi sołectwami, za-
wiera porozumienia, określając zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań. 

R o z d z i a ł  3 

Wiadze soiepewa 

§ 4 

1. Mieszkańcy sołectwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 
za pośrednictwem organów sołectwa. 

2. Mieszkańcy sołectwa wypowiadają się w istot-
nych sprawach sołectwa w drodze konsultacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 5 

Organami sołectwa są: 
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,  
2) Sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany 

przez radę sołecką. 
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Zebranie Wie suie 

§ 6 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego 
naleRy podejmowanie uchwał w sprawach: 
1) wyboru i odwołania sołtysa, 
2) wyboru i odwołania rady sołeckiej lub jej człon-

ków, 
3) wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa 

i współpracy z innymi sołectwami, 
4) opiniowania zasad tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia sołectwa, 
5) opiniowania spraw naleRących do zakresu dzia-

łania sołectwa, dokonywania okresowych ocen 
działalności sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 7 

1. srawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.  

2. srawo do głosowania nad uchwałami mają 
mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybor-
cze. 

3. sonadto w Zebraniu Wiejskim mogą uczestni-
czyć przedstawiciele organizacji społecznych, 
instytucji oraz przedsiębiorców, a takRe inni za-
proszeni goście bez prawa głosowania. 

§ 8 

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy rady sołeckiej, 
3) na Rądanie co najmniej 10n mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

2. W przypadku bezczynności Sołtysa zebranie 
wiejskie zwołuje Burmistrz. 

§ 9 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istnieją-
cych potrzeb, nie rzadziej jednak niR raz w roku. 

2. Termin, miejsce i porządek zebrania wiejskiego 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na co najmniej 
5 dni przed terminem zebrania. 

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek miesz-
kańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno 
odbyć się w terminie 7 dni, chyba Re wniosko-
dawca proponuje termin pó niejszy. 

§ 10 

1. Zebranie Wiejskie jest waRne, gdy mieszkańcy 
sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, a w przypadku 
jego nieobecności członek rady sołeckiej przez 
niego upowaRniony. 

3. W przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt 4 
Zebranie Wiejskie otwiera osoba wskazana przez 
Burmistrza. 

4. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez 
Zebranie Wiejskie. 

5. sorządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłoRonego przez zwołu-
jącego zebranie. 

§ 11 

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwał 
w obecności co najmniej 10n uprawnionych do 
głosowania. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 kwo-
rum, zebranie odbywa się w drugim terminie po 
upływie 15 minut od wyznaczonego terminu ze-
brania, bez względu na liczbę osób uczestniczą-
cych w zebraniu. 

3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba 
Re przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. srotokół 
z zebrania powinien zawierać w szczególności: 
porządek zebrania, wybór przewodniczącego ze-
brania, skrócony opis dyskusji, wnioski 
i uchwały podjęte na zebraniu, w tym przebieg 
głosowania nad nimi, tj. ilość głosów oddanych 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, listę 
obecnych na zebraniu, sprawozdania. 

6. Uchwały zebrania podpisuje sołtys i przewodni-
czący obrad. 

Soiews i rada soiepua 

§ 12 

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, 
licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem 
wyboru nowych organów sołectwa. 

§ 13 

1. Do zadań Sołtysa naleRą wszystkie sprawy nie-
zastrzeRone Statutem na rzecz Zebrania Wiej-
skiego, a w szczególności:  
  1) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na 

zewnątrz,  
  2) reprezentowanie sołectwa wobec organów 

i jednostek organizacyjnych Gminy, 
  3) przekazywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 

Burmistrzowi, 
  4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego,  
  5) przygotowywanie w konsultacji z radą so-

łecką projektu porządku zebrania, 
  6) realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, 
  7) aktywizowanie społeczności lokalnej, 
  8) działania na rzecz pozyskania środków po-

mocowych na rzecz sołectwa,  
  9) współuczestnictwo w organizowaniu i prze-

prowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji 
społecznych w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, 

10) występowanie do Gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
moRliwości sołectwa, 

11) współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczą-
cych sołectwa, 

12) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
Sołtysów, 

13) przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu spra-
wozdań z działalności Sołtysa, 
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14) prowadzenie dokumentacji sołectwa, 
15) przewodniczenie posiedzeniom rady sołec-

kiej. 
16) zgłaszanie Burmistrzowi wystąpienia nad-

zwyczajnych zdarzeń. 
2. W czasie niemoRności pełnienia urzędu przez 

Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi 
przemijającymi okolicznościami – obowiązki Soł-
tysa przejmuje członek rady sołeckiej wskazany 
przez Sołtysa. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta określona odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 14 

1. Sołtys swoje zadania wykonuje przy pomocy 
rady sołeckiej.  

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób w tym 
Sołtysa, który jej przewodniczy. 

3. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się, co naj-
mniej raz na kwartał. Sołtys zwołując posiedze-
nie Rady podaje w zawiadomieniu miejsce, ter-
min i porządek obrad. 

4. Rada sołecka w szczególności: 
1) opracowuje projekty uchwał będących 

przedmiotem obrad Zebrania Wiejskiego, 
2) wspomaga Sołtysa w realizacji uchwał Ze-

brania Wiejskiego, 
3) przygotowuje informacje z działalności rady 

sołeckiej, 
4) wspomaga Sołtysa w organizowaniu imprez 

kulturalno-sportowych, 
5) wspomaga Sołtysa w organizowaniu wspól-

nych prac na rzecz sołectwa. 
5. sosiedzenia rady sołeckiej są protokołowane. 

srotokół podpisują obecni członkowie rady so-
łeckiej. 

Wwborw Soiewsa i radw soiepuie  

§ 15 

1. Wybory Sołtysa i rady sołeckiej zarządza Bur-
mistrz, nie pó niej niR na 30 dni przed upływem 
kadencji organów sołectwa. W tym celu ustala 
harmonogram Zebrania Wiejskiego określając 
miejsce, dzień, godzinę i porządek. 

2. Wybory muszą odbyć się nie pó niej niR w ciągu 
60 dni po upływie kadencji Sołtysa. 

3. Obradom zebrania w sprawie wyboru Sołtysa 
i rady sołeckiej przewodniczy osoba wskazana 
przez Burmistrza. 

§ 16 

1. Wybory Sołtysa i członków rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie trzy-
osobowym, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. 

2. Wybory przeprowadza się na kartkach do gło-
sowania opatrzonych pieczęcią Gminy. 

3. Do zadań komisji naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) przeprowadzenie głosowania, 
3) ustalenie wyników wyborów, 
4) ogłoszenie wyników wyborów, 
5) sporządzenie protokołu o wynikach wybo-

rów. 

4. srotokół podpisują wszyscy członkowie komisji 
skrutacyjnej. 

§ 17 

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory 
Sołtysa.  

2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory 
pozostałych czterech członków rady sołeckiej.  

§ 18 

1. Za wybranych na sołtysa lub do Rady Sołeckiej 
uwaRa się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów waRnych. 

2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów 
przez kandydatów, uniemoRliwiającej ustalenie 
wyników wyborów, dokonuje się wyborów uzu-
pełniających pomiędzy tymi kandydatami.  

§ 19 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośred-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim 
i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani 
przed upływem kadencji, jeReli nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają postanowienia 
statutu, uchwały zebrania bąd  przepisy prawa. 

2. Wniosek o odwołanie wymaga formy pisemnej 
i uzasadnienia złoRonego na ręce Burmistrza. 
Wniosek musi być poparty przez co najmniej 
10n uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa. 

3. Zebranie w sprawie odwołania winno odbyć się 
w terminie nie pó niej niR w ciągu 30 dni od zło-
Renia wniosku. 

4. Odwołanie powinno nastąpić po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanych. Zainteresowani 
powinni złoRyć wyjaśnienia przed zwołaniem ze-
brania w sprawie odwołania. 

5. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie, w gło-
sowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 
50n + 1 głosów. Z chwilą odwołania mandat 
wygasa. 

6. JeReli odwołanie nie uzyskało wymaganej więk-
szości głosów, kolejny wniosek moRe być zgło-
szony nie wcześniej niR po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania. 

7. Mandat sprawowania funkcji Sołtysa czy człon-
ka rady sołeckiej wygasa w momencie jego 
śmierci lub pisemnego złoRenia rezygnacji. Ze-
branie Wiejskie w ciągu jednego miesiąca od 
dnia zaistnienia zdarzenia powodującego wyga-
śnięcie mandatu podejmuje uchwałę o wyga-
śnięciu mandatu. 

§ 20 

1. so odwołaniu Sołtysa lub członka rady sołeckiej 
przeprowadza się wybory uzupełniające na za-
sadach określonych w statucie. 

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeReli data wy-
borów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem ka-
dencji. W takiej sytuacji Burmistrz wyznacza 
osobę pełniącą funkcję sołtysa z pozostałych 
członków rady sołeckiej. 
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R o z d z i a ł  4 

Mienie i gospodarua finansowa soiepewa 

§ 21 

1. Gmina moRe przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego. 

2. Sołectwo korzysta i zarządza przekazanym mu 
przez Gminę mieniem komunalnym. 

3. Organy sołectwa samodzielnie decydują o spo-
sobie wykorzystania przekazanego mienia w za-
kresie zwykłego zarządu, chyba Re uchwały Ra-
dy Miejskiej stanowią inaczej. 

4. Dochody z mienia przekazanego sołectwu sta-
nowią dochód Gminy przeznaczony na potrzeby 
sołectwa. 

5. Koszty związane z utrzymaniem składników 
mienia przekazanych sołectwu ponosi gmina. 

6. Sołectwo nie moRe zbyć, darować, wnosić do 
spółek, ustanawiać hipoteki bąd  zastawu oraz 
wydzierRawiać przekazanych mu składników 
mienia komunalnego. 

§ 22 

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu 
mieniem składa Sołtys. 

2. Sołtys ponosi odpowiedzialność za stan i wyko-
rzystanie mienia przekazanego sołectwu. 

§ 23 

1. Sołectwo decyduje o wykorzystaniu środków 
finansowych wyodrębnionych w budRecie Gmi-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i planem finansowym. 

2. sozyskiwanie i wydatkowanie środków spoza 
budRetu Gminy odbywa się w sposób określony 
przez Skarbnika Gminy. 

R o z d z i a ł  5 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 24 

1. Burmistrz rozpatruje uchwały i opinie organów 
sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

2. JeReli uchwały organów sołectwa są sprzeczne 
z prawem, Burmistrz wstrzymuje ich realizację 
niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie 
Sołtysa.  

3. Od stanowiska Burmistrza organy sołectwa mo-
gą wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska rozpatrując sprzeciw przyjmuje 
stanowisko, w którym: 
1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stano-

wisko Burmistrza o wstrzymaniu realizacji 
uchwały, 

2) nie uwzględnienia sprzeciwu. 
5. Stanowisko Rady Miejskiej jest ostateczne. 

§ 25 

1. Kontrolę finansową działalności sołectwa spra-
wuje Skarbnik Gminy za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego. 

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego 
przekazanego sołectwu sprawuje Burmistrz za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego. 

R o z d z i a ł  6 

Poseanowienia uońpowe 

§ 26 

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 
Zebrania Wiejskiego bąd  z własnej inicjatywy po 
konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 28 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr II/17/94 z dnia 
9 marca 1994 r. w sprawie ustalenia Statutów dla 
poszczególnych sołectw. 

§ 29 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIgJSKIgJ 

 EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaiąpzniu do rphwaiw Radw Mie suie  
w Brzegr Dolnwm nr XXVI/180/08 
z dnia 25 września 2008 r. (poz. 3177) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXII/219/08 

z dnia 5 września 2008 r. 

w  sprawie  rphwalenia  zmianw  „Mie spowego  Planr  Zagospodarowania 
Przeserzennego pzsśpi zaphodnie  i póinopne  miasea Prrsipe – pzsść „A”, 
rphwalonego  rphwaią  Radw  Miasea  i  Gminw  Prrsipe  nr LI/297/05 z dnia 

21 marpa 2005 r., oznapzone   auo zmiana nr 1 przedmioeowego planr 

 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 pó n. zm.) 
i art. 20 ust. 1, i art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) 
w związku z uchwałą nr LXXXI/468/06 Rady Miasta i Gminy srusice z dnia 
21 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miej-
scowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej 
i północnej miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r. Rada Miasta i Gminy 
srusice, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, uchwala, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisw ogólne 

§ 1 

1. Zmiana „Miejscowego slanu Zagospodarowania 
srzestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta srusice – część „z”, uchwalonego 
uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice 
nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 roku, zwana 
dalej planem, obejmuje obszar zaznaczony na za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

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

względu na brak ich występowania; 
2) wymagań wynikających z potrzeby kształto-

wania przestrzeni publicznych, ze względu na 
brak ich występowania; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takRe na-
raRonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroRonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ze względu na brak ich występowania; 

4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji, ze względu na brak 
takiej potrzeby; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uRytkowania terenów, 
ze względu na brak takiej potrzeby; 

6) granic obszarów wymagających scaleń i po-
działów nieruchomości, ze względu na brak 
takiej potrzeby; 

7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej ze względu 
na brak występowania takich obszarów; 

8) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

  9) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaRy powyRej 
2000 m², ze względu na brak ich występo-
wania; 

10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz terenów słuRących organizacji 
imprez masowych, ze względu na brak wy-
stępowania takich terenów; 

11) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak występo-
wania takich pomników. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) działania rewaloryzacyjne – dotyczą działań in-

westycyjnych w obszarze stref ochrony kon-
serwatorskiej (za wyjątkiem drobnych bieRących 
remontów i napraw, w tym wymiany instalacji) 
dotyczą one w szczególności pozostałości histo-
rycznych układów przestrzennych, zachowanych 
reliktów archeologicznych, charakteru zabytko-
wej zabudowy, 

2) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
3) handel detaliczny – naleRy przez to rozumieć 

obiekty słuRące sprzedaRy detalicznej, przysto-
sowane do przyjmowania klientów, o po-
wierzchni sprzedaRy nie większej niR 100 m2, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienaleRący-
mi do innego przeznaczenia terenu, z wyłącze-
niem stacji paliw; 

4) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to 
sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroener-
getyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 
w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne 
podobne; 

5) linie rozgraniczające obowiązujące – naleRy 
przez to rozumieć obowiązujące linie rozgrani-
czające  tereny  o  róRnym  przeznaczeniu  lub 
róRnych  zasadach  zagospodarowania,   których 
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przebieg określony na rysunku planu ma cha-
rakter wiąRący; 

  6) linie rozgraniczające umowne – naleRy przez to 
rozumieć umowne linie rozgraniczające tereny 
o róRnym przeznaczeniu lub róRnych zasadach 
zagospodarowania, o przebiegu określonym na 
rysunku planu; korekta ich przebiegu wynikają-
ca z warunków konfiguracji i uRytkowania te-
renu, moRe być dokonywana w nawiązaniu do 
konkretnych potrzeb inwestycyjnych, określa-
nych szczegółowo w projektach technicznych 
dotyczących kształtowania układu zabudowy 
oraz wód powierzchniowych, z zachowaniem 
ustaleń szczegółowych; 

  7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca część terenu, na którym dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków 
i budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wy-
kuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wej-
ściami do budynków, elementów odwodnienia, 
zdobień elewacji i innych podobnych elemen-
tów stanowiących integralną część budynku, 
przekraczających ww. linię do 1,5 m; 

  8) obiekty towarzyszące – naleRy przez to rozu-
mieć obiekty ściśle związane z przeznaczeniem 
obowiązującym na danym terenie, uzupełniają-
ce je lub wzbogacające o obiekty inne niR pod-
stawowe, takie jak mała architektura, garaRe 
i inne podobne; 

  9) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 
zewnętrznym obrysem w poziomie terenu; 

10) przeznaczenie podstawowe terenu – funkcja 
w ramach danego terenu, która wraz z obiek-
tami towarzyszącymi jest przewaRająca na da-
nym terenie, zarówno w zakresie wykorzysta-
nia powierzchni terenu, jak i kubatury, z za-
strzeReniem moRliwości sytuowania przezna-
czenia uzupełniającego na pozostałej po-
wierzchni terenu; 

11) przeznaczenie uzupełniające terenu – funkcja 
wraz z obiektami towarzyszącymi, która uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we terenu i nie występuje na danym terenie 
samodzielnie; 

12) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczona symbolem; 

13) usługi drobne – naleRy przez to rozumieć obiek-
ty oferujące usługi komercyjne obejmujące, słu-
Rące obsłudze mieszkańców, niewymagające 
zaplecza i specjalistycznej obsługi, a takRe nie-
zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, których uciąRli-
wość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi 
nie przekracza swym zasięgiem granic własno-
ści terenu wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienaleRącymi do innego przeznaczenia terenu; 

14) wody powierzchniowe – naleRy przez to rozu-
mieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związany-
mi z nimi obszarami, w tym słuRącymi do prze-
prowadzenia wód powodziowych, budowle hy-
drotechniczne, a takRe obiekty o podobnej 
funkcji, nienaleRące do innego przeznaczenia 
terenu; 

15) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nale-
Ry przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z obiektami towarzyszący-
mi. 

§ 3 

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

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

z granicami strefy „B” ochrony konserwator-
skiej i strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych; 

2) linie obowiązujące i umowne rozgraniczające 
tereny o róRnym przeznaczeniu lub róRnych 
zasadach zagospodarowania; 

3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

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

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleRą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

R o z d z i a ł  2 

Usealenia dla paiego obszarr ob seego planem 

§ 4 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – teren 

zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  dla 
terenu  oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN,  

2) jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się: 
a) handel detaliczny, 
b) usługi drobne, 
c) wody powierzchniowe; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza się 
jak na rysunku planu, według podanych parame-
trów; 

4) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
dopuszcza się handel detaliczny i usługi drobne 
w formie lokali uRytkowych; 

5) naleRy stosować dachy strome, o symetrycz-
nych połaciach, pokryte dachówką lub materia-
łem imitującym dachówkę, o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 35° do 45°; 

6) wysokości budynków nie mogą być większe niR 
12 m; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nie moRe być 
większa niR 2,  

8) ustala się udział powierzchni obszaru zabudo-
wanego w całkowitej powierzchni działki, na 
której usytuowany jest obiekt, nie większy niR 
50n; 
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  9) dopuszcza się lokalizowanie nośników rekla-
mowych o powierzchni informacyjnej nie więk-
szej niR 5 m² na elewacjach budynków; 

10) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy gra-
nicy działek. 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu 
oraz ochrony przyrody: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu MN 

obowiązują standardy akustyczne, określone 
przepisami szczególnymi, jak pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

2) co najmniej 20n powierzchni działki budowlanej 
naleRy przeznaczyć na powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną; 

3) obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w tym 
zielenią zimozieloną, na powierzchniach nieza-
budowanych i nieutwardzonych; 

4) dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane 
towarzyszące przeznaczeniom terenów; 

5) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga-
jących obligatoryjnie sporządzenia raportu o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
określonych w przepisach odrębnych, za wyjąt-
kiem realizowanego układu drogowego oraz in-
frastruktury technicznej; 

6) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
Głównego  Zbiornika  Wód  sodziemnych 
(GZWs 303) – sradolina Barycz-Głogów. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków: 
1) na całym obszarze objętym planem wprowadza 

się strefę „g” ochrony ekspozycji pośredniej 
chroniącej panoramę miasta widoczną z trasy 
Trzebnica – smigród, w której obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
a) dostosować formę nowych i modernizowa-

nych obiektów do skali, ukształtowania bryły 
i detalu historycznej zabudowy, w tym formy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, formy i wysokości 
ogrodzenia, 

b) zakazuje się stosowania dachów o połaciach 
niesymetrycznych lub mijających się na wy-
sokości kalenicy, 

c) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieRowych 
i masztów związanych z urządzeniami prze-
ka nikowymi telekomunikacji, 

d) zakazuje się lokalizacji dominant architekto-
nicznych, urządzeń technicznych o gabary-
tach kolidujących z krajobrazem kulturowym 
obszaru, 

e) wyklucza się moRliwość prowadzenia na-
powietrznych linii teletechnicznych i ener-
getycznych; istniejące linie napowietrzne na-
leRy sukcesywnie zastępować wziemnymi, 

f) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej, prze-
słaniającej panoramę układu zabytkowego, 
objętego ochroną. 

2) na całym obszarze objętym planem wprowadza 
się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych, w której naleRy uzgadniać 
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami 
ziemnymi i realizacją obiektów budowlanych 
z właściwymi słuRbami ochrony zabytków; 

3) na całym obszarze objętym planem obowiązują 
działania rewaloryzacyjne zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące scala-
nia i podziału nieruchomości:  
1) dopuszcza się podział oraz łączenie nieruchomo-

ści w przypadku: 
a) wydzielania niezbędnych działek dla lokaliza-

cji urządzeń infrastruktury technicznej, obo-
wiązkowo z dostępem do drogi, 

b) gdy wydzielenie działki słuRy powiększeniu 
innej działki budowlanej; 

c) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu 
poprawę warunków zagospodarowania tere-
nu działek przyległych, poprzez przyłączenie 
działek samodzielnie niedających się w racjo-
nalny sposób zagospodarować zgodnie 
z ustaleniami planu; 

2) działki powstałe w wyniku łączenia lub podziału 
nieruchomości powinny spełniać ustalenia prze-
pisów odrębnych. 

§ 8 

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od 
terenu przyległej ulicy lokalnej. 

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

dów osobowych towarzyszące poszczegól-
nym przeznaczeniom terenu co najmniej 
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wska nikami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 2 miejsca postojowe na 1 dom jed-
norodzinny,  

b) dla handlu detalicznego i usług drobnych – 
1 miejsce postojowe na kaRde rozpoczęte 
25 m2 powierzchni sprzedaRy, lecz nie 
mniej niR 2 miejsca postojowe; 

2) w przypadku realizacji kilku funkcji na jednej 
działce miejsca postojowe naleRy sumować 
ustalając ich ilość odpowiednio do wska ni-
ków określonych w pkt 1; 

3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
naleRy usytuować na terenie, na którym usy-
tuowany jest obiekt, któremu te miejsca to-
warzyszą. 

§ 9 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej: 
1. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie 

terenów objętych ustaleniami planu z układem 
lokalnej sieci wodociągowej na zasadach i wa-
runkach określonych przez właściciela sieci. 
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2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami 

planu z układem lokalnej sieci kanalizacji sani-
tarnej na zasadach i warunkach określonych 
przez właściciela sieci; 

2) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacji 
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych. 

3. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami 

planu z układem lokalnej sieci kanalizacji 
deszczowej na zasadach i warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci; 

2) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie 
wody na gruncie zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

4. Dla wywoRenia i unieszkodliwiania odpadów 
stałych ustala się gromadzenie i usuwanie odpa-
dów zgodnie z zasadami określonym w odręb-
nych przepisach szczególnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych  ródeł ciepła na paliwa 

ekologiczne lub wykorzystanie odnawialnych 
 ródeł energii; 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń. 

6. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się dostęp na 
zasadach i w sposób określony przez właściciela 
sieci. Dopuszcza się realizację zbiorników na gaz 
jako podziemne i naziemne. 

7. Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego 
napięcia dopuszcza się na zasadach i w sposób 
określony przez właściciela sieci. 

8. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych do-
puszcza się na zasadach i w sposób określony 
przez właściciela sieci. 

R o z d z i a ł  3 

§ 10 

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó n. zm.), stawkę procentową, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 
30n dla terenu objętego planem. 

R o z d z i a ł  4 

Przepisw uońpowe 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy srusice. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIzSTz I GMINY 

 ROBERT KAWALEC 
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Zaiąpzniu nr 1 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/219/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3178) 
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Zaiąpzniu nr 2 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/219/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3178) 

 
 

Rozstrzygniecie w sprawie sposobu 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

zapisanych w zmianie „Miejscowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego części 
zachodniej i północnej miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r.”, oznaczonej jako zmiana nr 1 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy srusice określa 
następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleRących do 
zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania: 
 

§ 1 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuRące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):  
1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach dro-

gowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli: 
a) wodociągowych, 
b) kanalizacji sanitarnej, 
c) kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 
gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), 
przy czym: 
1) limity wydatków budRetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte kaRdorazo-

wo w budRecie gminy na kaRdy rok, 
2) istnieją moRliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Ug 

(w zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinan-
sowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 
 
 
 
 

Zaiąpzniu nr 3 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/219/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3178) 

 
 

Rozstrzygnięcie Rada Miasta i Gminy srusice 
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany projektu 

„Miejscowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice 

nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 1 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy srusice nie 
przyjmuje rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta srusice – część „z”, 
uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r.”, 
oznaczonej jako zmiana nr 1, ze względu na brak przedmiotowych uwag. 
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3179 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXII/220/08 

z dnia 5 września 2008 r. 

w  sprawie  rphwalenia  zmianw  „Mie spowego  Planr  Zagospodarowania 
Przeserzennego pzsśpi zaphodnie  i póinopne  miasea Prrsipe – pzsść „A”, 
rphwalonego  rphwaią  Radw  Miasea  i  Gminw  Prrsipe  nr LI/297/05 z dnia 

21 marpa 2005 r.”, oznapzone   auo zmiana nr 2 przedmioeowego planr 

 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 pó n. zm.) 
i art. 20 ust. 1, i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) 
w związku z uchwałą nr LXXXI/469/06 Rady Miasta i Gminy srusice z dnia 
21 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miej-
scowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej 
i północnej miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., Rada Miasta i Gminy 
srusice po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uchwala, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisw ogólne 

§ 1 

1. Zmiana „Miejscowego slanu Zagospodarowania 
srzestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta srusice – część „z”, uchwalonego 
uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice 
nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., zwana 
dalej planem, obejmuje obszar zaznaczony na za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

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

względu na brak ich występowania; 
2) wymagań wynikających z potrzeby kształto-

wania przestrzeni publicznych, ze względu na 
brak ich występowania; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takRe na-
raRonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroRonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ze względu na brak ich występowania; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uRytkowania terenów, 
ze względu na brak takiej potrzeby; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej ze względu 
na brak występowania takich obszarów; 

6) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

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

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

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) handel detaliczny – naleRy przez to rozumieć 

obiekty słuRące sprzedaRy detalicznej, przysto-
sowane do przyjmowania klientów, o po-
wierzchni sprzedaRy nie większej niR 2000 m2, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienaleRący-
mi do innego przeznaczenia terenu, z wyłącze-
niem stacji paliw; 

3) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to 
sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroener-
getyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 
w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne 
podobne; 

4) magazyny i handel hurtowy – naleRy przez to 
rozumieć obiekty słuRące do składowania, sor-
towania i konfekcjonowania oraz sprzedaRy hur-
towej i wysyłkowej sprzedaRy detalicznej towa-
rów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłą-
czeniem giełd towarowych, a takRe obiekty 
o podobnej funkcji, nienaleRące do innego prze-
znaczenia terenu; 

5) modernizowanie istniejącej zabudowy – rozumie 
się przez to działania w stosunku do zabudowy 
istniejącej, w tym rozbudowa, nadbudowa, prze-
budowa obiektu. 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca część terenu, na którym dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków i bu-
dowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do 
budynków, elementów odwodnienia, zdobień 
elewacji i innych podobnych elementów, wysta-
jących poza linię zabudowy na odległość do 
1,5 m; 

7) obiekty towarzyszące – naleRy przez to rozu-
mieć obiekty ściśle związane z przeznaczeniem 
obowiązującym na danym terenie, uzupełniające 
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je lub wzbogacające o obiekty inne niR podsta-
wowe, takie jak mała architektura, garaRe, bu-
dynki gospodarcze i inne podobne; 

  8) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 
zewnętrznym obrysem w poziomie terenu; 

  9) produkcja – naleRy przez to rozumieć działal-
ność wytwórczą przedsiębiorstw i zakładów 
produkcyjnych wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, nienaleRącymi do innego przeznaczenia 
terenu; 

10) przeznaczenie podstawowe terenu – funkcja 
w ramach danego terenu, która wraz z obiek-
tami towarzyszącymi jest przewaRająca na da-
nym terenie, zarówno w zakresie wykorzysta-
nia powierzchni terenu, jak i kubatury, z za-
strzeReniem moRliwości sytuowania przezna-
czenia uzupełniającego na pozostałej po-
wierzchni terenu; 

11) przeznaczenie uzupełniające terenu – funkcja 
wraz z obiektami towarzyszącymi, która uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we terenu i nie występuje na danym terenie 
samodzielnie; 

12) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczona symbolem; 

13) usługi drobne – naleRy przez to rozumieć obiek-
ty oferujące usługi komercyjne, słuRące obsłu-
dze mieszkańców, niewymagające zaplecza 
i specjalistycznej obsługi, a takRe niezaliczane 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, których uciąRliwość mie-
rzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie prze-
kracza swym zasięgiem granic własności tere-
nu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
Rącymi do innego przeznaczenia terenu; 

14) usługi motoryzacyjne – naleRy przez to rozu-
mieć usługi z uRyciem części i akcesoriów do 
pojazdów mechanicznych, 

15) zieleń izolacyjna – naleRy przez to rozumieć 
nasadzenia zwartej zieleni wielopiętrowej, 
w tym zimozielonej stanowiącej izolację wido-
kową i akustyczną funkcji powodującej uciąR-
liwości. 

§ 3 

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

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

z granicami strefy „B” ochrony konserwator-
skiej, strefy „g” ochrony ekspozycji pośred-
niej i strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny o róRnym prze-
znaczeniu lub róRnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granice terenów pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaRy nie więk-
szej niR 2000 m2. 

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

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleRą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

R o z d z i a ł  2 

Usealenia dla paiego obszarr ob seego planem 

§ 4 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych 

telefonii komórkowej, w ramach zabudowy, na 
zasadach i w sposób określony przez właściwe 
słuRby ochrony zabytków; 

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamo-
wych o powierzchni informacyjnej nie większej 
niR 10 m² na elewacjach budynków. 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu 
oraz ochrony przyrody: 
1) zakaz lokalizacji otwartych złomowisk; 
2) co najmniej 20n powierzchni działki budowlanej 

naleRy przeznaczyć na powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną; 

3) obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w tym 
zielenią zimozieloną, na powierzchniach nieza-
budowanych i nieutwardzonych; 

4) dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane 
towarzyszące przeznaczeniom terenów, z zaka-
zem stosowania kompozycji przysłaniających 
panoramę zabytkowego miasta; 

5) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
Głównego  Zbiornika  Wód  sodziemnych 
(GZWs 303) – sradolina Barycz-Głogów; 

6) uciąRliwość wynikająca z charakteru prowadzo-
nej działalności nie moRe przekraczać wartości 
dopuszczalnych na granicy własności terenu lub 
poza wyznaczonymi decyzjami administracyjny-
mi strefami ograniczonego uRytkowania. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków:  
1) na całym obszarze objętym planem wprowadza 

się strefę „g” ochrony ekspozycji pośredniej 
chroniącej panoramę miasta widoczną z trasy 
Trzebnica – smigród, w której obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
a) dostosować formę nowych i modernizowa-

nych obiektów do skali, ukształtowania bryły 
i detalu historycznej zabudowy, w tym formy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, formy i wysokości 
ogrodzenia, 

b) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieRowych 
i masztów związanych z urządzeniami prze-
ka nikowymi telekomunikacji, 
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c) zakazuje się lokalizacji dominant architekto-
nicznych, urządzeń technicznych o gabary-
tach kolidujących z krajobrazem kulturowym 
obszaru, 

d) zakazuje się prowadzenia napowietrznych 
linii teletechnicznych i energetycznych; ist-
niejące linie napowietrzne naleRy sukcesyw-
nie zastępować wziemnymi, 

e) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej, prze-
słaniającej panoramę układu zabytkowego ob-
jętego ochroną, 

f) lokalizacja obiektów mogących przesłaniać 
panoramę układu zabytkowego objętego 
ochroną podlega uzgodnieniu z właściwymi 
słuRbami ochrony zabytków; 

2) na całym obszarze objętym planem wprowadza 
się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych, w której naleRy uzgadniać 
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami 
ziemnymi i realizacją obiektów budowlanych 
z właściwymi słuRbami ochrony zabytków; 

3) na całym obszarze objętym planem obowiązują 
działania rewaloryzacyjne. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące łącze-
nia i podziału nieruchomości:  
1) dopuszcza się podział oraz łączenie nieruchomo-

ści, z zastrzeReniem pkt 2; 
2) określa się minimalne wartości dla: 

a) szerokości frontu działki – 25 m, 
b) powierzchni działki – 2000 m2; 

3) dopuszcza się odstępstwo od zasad i warunków 
określonych w pkt 2 w przypadku: 
a) wydzielania niezbędnych działek dla lokaliza-

cji urządzeń infrastruktury technicznej, obo-
wiązkowo z bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej, 

b) gdy wydzielenie działki słuRy powiększeniu 
innej działki budowlanej; 

c) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu 
poprawę warunków zagospodarowania tere-
nu działek przyległych, poprzez przyłączenie 
działek samodzielnie niedających się w racjo-
nalny sposób zagospodarować zgodnie 
z ustaleniami planu; 

d) realizacji dróg wewnętrznych; 
4) działki powstałe w wyniku łączenia lub podziału 

nieruchomości powinny spełniać parametry 
i wska niki wyznaczone w niniejszej uchwale. 

§ 8 

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od 
terenów przyległych ulic lokalnych stanowiących 
drogi publiczne oraz wydzielonych dróg we-
wnętrznych.  

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

dów osobowych towarzyszące przeznaczeniu 
terenu co najmniej w liczbie 5 miejsc posto-
jowych na kaRde 10 miejsc pracy, lecz nie 
mniej niR 2 miejsca postojowe; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
naleRy usytuować na terenie, na którym usy-
tuowany jest obiekt, któremu te miejsca to-
warzyszą. 

§ 9 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej: 
1. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie 

terenów objętych ustaleniami planu z układem 
lokalnej sieci wodociągowej na zasadach i wa-
runkach określonych przez właściciela sieci. 

2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami 

planu z układem lokalnej sieci kanalizacji sani-
tarnej na zasadach i warunkach określonych 
przez właściciela sieci; 

2) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacji 
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych; 

3) w przypadku odprowadzania ścieków niebez-
piecznych ustala się: 
a) wstępne ich oczyszczenie do poziomu 

umoRliwiającego odprowadzenie do ogól-
nodostępnej sieci kanalizacyjnej, 

b) odprowadzanie ścieków na indywidual-
nych zasadach określonych w przepisach 
szczególnych. 

3. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami 

planu z układem lokalnej sieci kanalizacji 
deszczowej na zasadach i warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci; 

2) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie 
wody na gruncie oraz do rowów melioracyj-
nej i rzek zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dla wywoRenia i unieszkodliwiania odpadów 
stałych ustala się: 
1) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie 

z zasadami określonym w odrębnych przepi-
sach szczególnych; 

w przypadku odpadów niebezpiecznych groma-
dzenie, segregowanie i usuwanie odpadów 
zgodnie z indywidualnymi zasadami określo-
nymi w odrębnych przepisach szczególnych 
dla takich odpadów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych  ródeł ciepła na paliwa 

ekologiczne lub wykorzystanie odnawialnych 
 ródeł energii; 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń. 

6. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się dostęp na 
zasadach i w sposób określony przez właściciela 
sieci. Dopuszcza się realizację zbiorników na gaz 
jako podziemne i naziemne. 

7. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 
się dostęp na zasadach i w sposób określony 
przez właściciela sieci. 
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8. Dopuszcza się sieci telekomunikacyjne na zasa-
dach  i  w  sposób  określony  przez  właściciela 
sieci. 

9. Dopuszcza się realizację urządzeń i elementów 
sieci uzbrojenia technicznego poza terenami wy-
znaczonymi w planie, na obszarze władania in-
westora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą 
właściciela terenu. 

R o z d z i a ł  3 

Usealenia dla eerenów 

§ 10 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe – aktyw-
ność gospodarcza, dla terenu określonego na ry-
sunku planu symbolem AG, jako: 
1) recykling pojazdów samochodowych, 
2) usługi motoryzacyjne, 
3) handel detaliczny. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza 

się: 
a) magazyny i handel hurtowy, 
b) produkcja, 
c) usługi drobne, 
d) zabudowa mieszkaniowa; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza 
się jak na rysunku planu, według podanych 
parametrów; 

3) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wy-
łącznie w obiektach pełniących taką funkcję 
w momencie uprawomocnienia niniejszej 
uchwały; 

4) wysokości budynków nie mogą być większe 
niR 12 m; 

5) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy 
nie moRe przekroczyć trzech kondygnacji na-
ziemnych, to jest: parter, piętro i poddasze 
uRytkowe; 

6) naleRy stosować dachy strome, o symetrycz-
nych połaciach, pokryte dachówką lub mate-
riałem imitującym dachówkę, o kącie nachy-
lenia połaci dachowych od 35° do 55°; 

7) zakazuje się stosowania dachów o połaciach 
niesymetrycznych lub mijających się na wy-
sokości kalenicy; 

8) ustala się udział powierzchni obszaru zabu-
dowanego w całkowitej powierzchni działki, 
na której usytuowany jest obiekt, nie większy 
niR 40n. 

§ 11 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń 
izolacyjna dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZI. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się zakaz lokalizacji budynków i bu-

dowli z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu 
i ekranów akustycznych; 

2) obowiązują nasadzenia zwartej zieleni wielo-
piętrowej, w tym zimozielonej z zakazem sto-
sowania kompozycji przysłaniających pano-
ramę zabytkowego miasta. 

R o z d z i a ł  4 

§ 12 

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó n. zm.), stawkę procentową, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 
30n dla terenów objętych planem. 

R o z d z i a ł  5 

Przepisw uońpowe 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy srusice. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIzSTz I GMINY 

 ROBERT KAWALEC 
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Zaiąpzniu nr 1 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/220/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3179) 
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Zaiąpzniu nr 2 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/220/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3179) 

 
 

Rozstrzygniecie w sprawie sposobu 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

zapisanych w zmianie „Miejscowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego 
części zachodniej i północnej miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą 

Rady Miasta i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r.”, 
oznaczonej jako zmiana nr 2 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy srusice określa 
następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleRących do 
zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania: 
 

§ 1 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuRące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):  
1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach dro-

gowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli: 
a) wodociągowych, 
b) kanalizacji sanitarnej, 
c) kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 
gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), 
przy czym: 
1) limity wydatków budRetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte kaRdorazo-

wo w budRecie gminy na kaRdy rok, 
2) istnieją moRliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Ug 

(w zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinan-
sowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 
 
 
 
 

Zaiąpzniu nr 3 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/220/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3179) 

 
 

Rozstrzygnięcie Rada Miasta i Gminy srusice 
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany „Miejscowego slanu Zagospodarowania 

srzestrzennego części zachodniej i północnej miasta srusice – część „z”, 
uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice nr LI/297/05 

z dnia 21 marca 2005 r.”, oznaczonej jako zmiana nr 2 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy srusice 
nie przyjmuje rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Miejscowego 
slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej i północnej miasta srusice – 
część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 
2005 r.”, oznaczonej jako zmiana nr 2, ze względu na brak przedmiotowych uwag. 
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3180 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXII/221/08 

z dnia 5 września 2008 r. 

w  sprawie  rphwalenia  zmianw  „Mie spowego  Planr  Zagospodarowania 
Przeserzennego pzsśpi zaphodnie  i póinopne  miasea Prrsipe – pzsść „A”, 
rphwalonego  rphwaią  Radw  Miasea  i  Gminw  Prrsipe  nr LI/297/05 z dnia 

21 marpa 2005 r.”, oznapzone   auo zmiana nr 3 przedmioeowego planr 

 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 pó n. zm.) 
i art. 20 ust. 1, i art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.) 
w związku z uchwałą nr VII/38/07 Rady Miasta i Gminy srusice z dnia 
26 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miej-
scowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej 
i północnej miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., Rada Miasta i Gminy 
srusice, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uchwala, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisw ogólne 

§ 1 

1. Zmiana „Miejscowego slanu Zagospodarowania 
srzestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta srusice – część „z”, uchwalonego 
uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice 
nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., zwana 
dalej planem, obejmuje obszar zaznaczony na za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

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

względu na brak ich występowania; 
2) wymagań wynikających z potrzeby kształto-

wania przestrzeni publicznych, ze względu na 
brak ich występowania; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takRe na-
raRonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroRonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ze względu na brak ich występowania; 

4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji, ze względu na brak 
takiej potrzeby; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uRytkowania terenów, 
ze względu na brak takiej potrzeby; 

6) granic obszarów wymagających scaleń i po-
działów nieruchomości, ze względu na brak 
takiej potrzeby; 

7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej ze względu 
na brak występowania takich obszarów; 

8) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

  9) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaRy powyRej 
400 m², ze względu na brak ich występowa-
nia; 

10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuRących organizacji imprez ma-
sowych, ze względu na brak występowania ta-
kich terenów; 

11) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak występowania 
takich pomników. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2) handel detaliczny – naleRy przez to rozumieć 

obiekty słuRące sprzedaRy detalicznej, przysto-
sowane do przyjmowania klientów, o po-
wierzchni sprzedaRy nie większej niR 400 m2, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienaleRący-
mi do innego przeznaczenia terenu, z wyłącze-
niem stacji paliw; 

3) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to 
sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroener-
getyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, 
w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne 
podobne; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca część terenu, na którym dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków 
i budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wyku-
szy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami 
do budynków, elementów odwodnienia, zdobień 
elewacji i innych podobnych elementów, stano-
wiących integralną część budynku, przekracza-
jących ww. linię do 1,5 m; 

5) obiekty towarzyszące – naleRy przez to rozu-
mieć obiekty ściśle związane z przeznaczeniem 
obowiązującym na danym terenie, uzupełniające  
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je lub wzbogacające o obiekty inne niR podsta-
wowe, takie jak mała architektura, garaRe i in-
ne podobne; 

  6) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony jego lub ich 
zewnętrznym obrysem w poziomie terenu; 

  7) przeznaczenie podstawowe terenu – funkcja 
w ramach danego terenu, która wraz z obiek-
tami towarzyszącymi jest przewaRająca na da-
nym terenie, zarówno w zakresie wykorzysta-
nia powierzchni terenu, jak i kubatury, z za-
strzeReniem moRliwości sytuowania przezna-
czenia uzupełniającego na pozostałej po-
wierzchni terenu; 

  8) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczona symbolem; 

  9) usługi drobne – naleRy przez to rozumieć obiek-
ty oferujące usługi komercyjne obejmujące po-
wszechnie rozumiane rzemiosło, słuRące obsłu-
dze mieszkańców, niewymagające zaplecza 
i specjalistycznej obsługi, a takRe niezaliczane 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, których uciąRliwość mie-
rzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie prze-
kracza swym zasięgiem granic własności tere-
nu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
Rącymi do innego przeznaczenia terenu; 

10) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nale-
Ry przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z obiektami towarzyszący-
mi. 

§ 3 

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

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

z granicami strefy „B” ochrony konserwator-
skiej i strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych;  

2) linie rozgraniczające tereny o róRnym prze-
znaczeniu lub róRnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

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

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleRą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

R o z d z i a ł  2 

Usealenia dla paiego obszarr ob seego planem 

§ 4 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa usługowo-mieszkaniowa, dla terenu ozna-
czonego  na  rysunku  planu  symbolem  U-MN, 
jako: 
a) handel detaliczny; 
b) usługi drobne; 
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza się 
jak na rysunku planu, według podanych parame-
trów; 

3) naleRy stosować dachy strome, o symetrycz-
nych połaciach, pokryte dachówką lub materia-
łem imitującym dachówkę, o kącie nachylenia 
połaci dachowych od 35° do 45°; za wyjątkiem 
małych obiektów handlowych o powierzchni 
uRytkowej do 50 m2, na których moRna stoso-
wać dachy płaskie; 

4) wysokości budynków nie mogą być większe niR 
12 m; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 
moRe być większa niR 2,  

6) ustala się udział powierzchni obszaru zabudo-
wanego w całkowitej powierzchni działki, na 
której usytuowany jest obiekt, nie większy 
niR 40n; 

7) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamo-
wych o powierzchni informacyjnej nie większej 
niR 5 m² na elewacjach budynków; 

8) sytuowania zabudowy obiektów handlowych 
o powierzchni uRytkowej do 50 m2, bezpośred-
nio przy granicy działek. 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu 
oraz ochrony przyrody: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu U-MN 

obowiązują standardy akustyczne, określone 
przepisami szczególnymi, jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) co najmniej 30n powierzchni działki budowlanej 
naleRy przeznaczyć na powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną; 

3) obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w tym 
zielenią zimozieloną, na powierzchniach nieza-
budowanych i nieutwardzonych; 

4) dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane 
towarzyszące przeznaczeniom terenów; 

5) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga-
jących obligatoryjnie sporządzenia raportu o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
określonych w przepisach odrębnych za wyjąt-
kiem realizowanego układu drogowego oraz in-
frastruktury technicznej; 

6) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
Głównego  Zbiornika  Wód  sodziemnych 
(GZWs 303) – sradolina Barycz–Głogów. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków:  
1) na całym obszarze objętym planem wprowadza 

się strefę „g” ochrony ekspozycji pośredniej 
chroniącej panoramę miasta widoczną z trasy 
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Trzebnica – smigród, w której obowiązują na-
stępujące ustalenia:  
a) dostosować formę nowych i modernizowa-

nych obiektów do skali, ukształtowania bryły 
i detalu historycznej zabudowy, w tym formy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, formy i wysokości 
ogrodzenia, 

b) zakazuje się stosowania dachów o połaciach 
niesymetrycznych lub mijających się na wy-
sokości kalenicy, 

c) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieRowych 
i masztów związanych z urządzeniami prze-
ka nikowymi telekomunikacji, 

d) zakaz lokalizacji dominant architektonicz-
nych, urządzeń technicznych o gabarytach 
kolidujących z krajobrazem kulturowym ob-
szaru, 

e) wyklucza się moRliwość prowadzenia na-
powietrznych linii teletechnicznych i ener-
getycznych; istniejące linie napowietrzne na-
leRy sukcesywnie zastępować wziemnymi, 

f) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej, prze-
słaniającej panoramę układu zabytkowego, 
objętego ochroną; 

2) na całym obszarze objętym planem wprowadza 
się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych, w której naleRy uzgadniać 
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami 
ziemnymi i realizacją obiektów budowlanych 
z właściwymi słuRbami ochrony zabytków; 

3) na całym obszarze objętym planem obowiązują 
działania rewaloryzacyjne. 

§ 7 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące łącze-
nia i podziału nieruchomości:  
1) dopuszcza się podział oraz łączenie nieruchomo-

ści w przypadku: 
a) wydzielenie działki pod realizację funkcji pod-

stawowej; 
b) wydzielania niezbędnych działek dla lokaliza-

cji urządzeń infrastruktury technicznej, obo-
wiązkowo z dostępem do drogi; 

c) gdy wydzielenie działki słuRy powiększeniu 
innej działki budowlanej; 

d) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu 
poprawę warunków zagospodarowania tere-
nu działek przyległych, poprzez przyłączenie 
działek samodzielnie niedających się w racjo-
nalny sposób zagospodarować zgodnie 
z ustaleniami planu; 

e) wydzielenie dróg; 
2) działki powstałe w wyniku łączenia lub podziału 

nieruchomości powinny spełniać ustalenia prze-
pisów odrębnych. 

§ 8 

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od 
terenu przyległej ulicy lokalnej. 

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

dów osobowych towarzyszące poszczegól-
nym przeznaczeniom terenu co najmniej 

w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wska nikami: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 2 miejsca postojowe na 1 dom jed-
norodzinny, 

b) dla handlu detalicznego i usług drobnych – 
1 miejsce postojowe na kaRde rozpoczęte 
25 m2 powierzchni sprzedaRy, lecz nie 
mniej niR 2 miejsca postojowe; 

2) w przypadku realizacji kilku funkcji na jednej 
działce miejsca postojowe naleRy sumować 
ustalając ich ilość odpowiednio do wska ni-
ków określonych w pkt 1; 

3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
naleRy usytuować na terenie, na którym usy-
tuowany jest obiekt, któremu te miejsca to-
warzyszą. 

§ 9 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej: 
1. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie 

terenów objętych ustaleniami planu z układem 
lokalnej sieci wodociągowej na zasadach i wa-
runkach określonych przez właściciela sieci. 

2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami 

planu z układem lokalnej sieci kanalizacji sani-
tarnej na zasadach i warunkach określonych 
przez właściciela sieci; 

2) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacji 
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych. 

3. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych ustala się: 
1) powiązanie terenów objętych ustaleniami 

planu z układem lokalnej sieci kanalizacji 
deszczowej na zasadach i warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci; 

2) do czasu realizacji sieci systemu kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie 
wody na gruncie zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

4. Dla wywoRenia i unieszkodliwiania odpadów 
stałych ustala się gromadzenie i usuwanie odpa-
dów zgodnie z zasadami określonym w odręb-
nych przepisach szczególnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych  ródeł ciepła z zastoso-

waniem ekologicznych systemów ogrzewa-
nia, z preferowaniem wykorzystania odna-
wialnych  ródeł energii; 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń. 

6. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się dostęp na 
zasadach i w sposób określony przez właściciela 
sieci. Dopuszcza się realizację zbiorników na gaz 
jako podziemne i naziemne. 

7. Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego 
napięcia dopuszcza się na zasadach i w sposób 
określony przez właściciela sieci. 
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8. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych do-
puszcza się na zasadach i w sposób określony 
przez właściciela sieci. 

R o z d z i a ł  3 

§ 10 

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó n. zm.), stawkę procentową, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 
30n dla terenu objętego planem. 
 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  4 

Przepisw uońpowe 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy srusice. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY MIzSTz I GMINY 

 ROBERT KAWALEC 
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Zaiąpzniu nr 1 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/221/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3180) 
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Zaiąpzniu nr 2 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/221/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3180) 

 
 

Rozstrzygniecie w sprawie sposobu 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

zapisanych w zmianie „Miejscowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego 
części zachodniej i północnej miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą 

Rady Miasta i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r.”, 
oznaczonej jako zmiana nr 3 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy srusice określa 
następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleRących do 
zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania: 
 

§ 1 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuRące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):  
1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach dro-

gowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli: 
a) wodociągowych, 
b) kanalizacji sanitarnej, 
c) kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 
gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), 
przy czym: 
1) limity wydatków budRetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte kaRdorazo-

wo w budRecie gminy na kaRdy rok, 
2) istnieją moRliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Ug 

(w zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinan-
sowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 
 
 
 

Zaiąpzniu nr 3 do rphwaiw Radw Mia-
sea i Gminw Prrsipe nr XXXII/221/08 
z dnia 5 września 2008 r. (poz. 3180) 

 
 

Rozstrzygnięcie Rada Miasta i Gminy srusice 
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany  projektu 

„Miejscowego slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej i północnej 
miasta srusice – część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice 

nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r.”, oznaczonej jako zmiana nr 3 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy srusice 
nie przyjmuje rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Miejscowego 
slanu Zagospodarowania srzestrzennego części zachodniej i północnej miasta srusice – 
część „z”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy srusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 
2005 r.”, oznaczonej jako zmiana nr 3, ze względu na brak przedmiotowych uwag. 
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3181 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERyONIŻW 
NR XXVI/233/08 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie  rphwalenia  mie spowego planr zagospodarowania przeserzen-
nego dla eerenr poiożonego we wsi Jodiowniu, obrsb Oseroszowipe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pó n. zm.), 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 pó n. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XIV/117/07 Rady 
Gminy DzierRoniów z dnia 25 pa dziernika 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoRonego we wsi Jodłownik, obręb Ostroszowice, o stwierdzeniu 
zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy DzierRoniów” uchwalonego uchwałą 
nr XIX/202/2000 Rady Gminy DzierRoniów z 15 maja 2000 r., zmienionego 
uchwałą nr XXXV/325/06 Rady Gminy DzierRoniów z dnia 15 lutego 2006 r. 
oraz uchwałą nr X/82/07 Rady Gminy DzierRoniów z dnia 30 sierpnia 
2007 r., Rada Gminy DzierRoniów uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

PRZEPISY OGŻLNE 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenu  połoRonego  we  wsi 
Jodłownik, obręb Ostroszowice, którego granice 
przedstawia się na rysunku planu. 

§ 2 

Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące 
załączniki: 
1. Rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1, 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu – załącznik nr 2, 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania – 
załącznik nr 3. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1. obszarze – naleRy przez to rozumieć cały obszar 

objęty granicami opracowania, 
2. eerenie – naleRy przez to rozumieć wyodrębnioną 

liniami rozgraniczającymi część obszaru, 
3. przeznapzenir podseawowwm – naleRy przez to 

rozumieć przeznaczenie, którego udział przewa-
Ra na danym terenie, 

4. przeznapzenir doprszpzalnwm – naleRy przez to 
rozumieć inne przeznaczenie, które moRe wystę-
pować obok przeznaczenia podstawowego, 

5. nieprzeurapzalnwph liniaph zabrdoww – naleRy 
przez to rozumieć linię, która nie moRe zostać 
przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, 
przy budowie nowych budynków oraz rozbudo-
wie  budynków  istniejących.  Nieprzekraczalne 
linie zabudowy nie odnoszą się do budowli 

i obiektów małej architektury. Okapy i gzymsy 
nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię 
zabudowy o więcej niR 0,5 m, galerie, tarasy lub 
schody zewnętrzne o więcej niR 1 m, a wykusze 
i ganki o więcej niR 1,5 m i na długości nie wię-
cej niR 1/4 szerokości elewacji frontowej, pod 
warunkiem nieprzekraczania linii rozgraniczają-
cych teren, 

6. obowiązr ąpwph liniaph zabrdoww – naleRy przez 
to rozumieć linię, przy której naleRy sytuować 
elewacje frontowe budynków mieszkalnych. 
Obowiązująca linia zabudowy stanowi jednocze-
śnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla budowy 
pozostałych budynków. Okapy i gzymsy nie mo-
gą wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy 
o więcej niR 0,5 m, balkony, werandy, tarasy 
lub schody zewnętrzne o więcej niR 1 m, a wy-
kusze i ganki o więcej niR 1,5 m i na długości 
nie więcej niR ¼ szerokości elewacji frontowej, 

7. mauswmalne  wwsouośpi do ouapr – naleRy 
przez to rozumieć wysokość liczoną od po-
wierzchni gruntu przy najniRej połoRonym naroR-
niku budynku (w stosunku do pierwotnej rze by 
terenu określonej na rysunkach planu za pomocą 
poziomic) do okapu budynku, 

8. mauswmalne  wwsouośpi do ualenipw – naleRy 
przez to rozumieć wysokość liczoną od po-
wierzchni gruntu przy najniRej połoRonym naroR-
niku budynku (w stosunku do pierwotnej rze by 
terenu określonej na rysunkach planu za pomocą 
poziomic) do kalenicy lub najwyRszego punktu 
dachu. 

§ 4 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne na rysunku planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o róRnym prze-

znaczeniu,  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
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4) strefa oddziaływania linii energetycznej śred-
niego napięcia, 

5) symbol literowy określający przeznaczenie te-
renu: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – MN, 
b) teren obsługi komunikacji – KS, 
c) teren drogi klasy dojazdowej – KDD, 
d) teren drogi wewnętrznej – KDW, 
e) teren ciągu pieszego – Kp. 

2. Następujące pozostałe elementy rysunku mają 
charakter  informacyjny  i  nie  są ustaleniami 
planu: 
1) propozycja podziału na działki budowlane, 
2) skala rysunku w formie liczbowej i liniowej; 
3) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierun-

ków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy DzierRoniów”, uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy DzierRoniów nr XIX/202/2000 
z 15 maja 2000 r., zmienionego uchwałą 
nr XXXV/325/06 z dnia 15 lutego 2006 r. 
oraz uchwałą nr X/82/07 z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

§ 5 

Useala sis zasadw ophronw i uszeaieowania iadr 
przeserzennego. 
1. Ustala się, Re na obszarze objętym planem nie 

występują elementy zagospodarowania prze-
strzennego, które wymagają ochrony, i w związ-
ku z tym nie wprowadza się ustaleń dla tych 
elementów. 

2. Ustala się, Re ukształtowania wymaga nowo 
projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej. 
Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów ustala się 
w Rozdziale VI niniejszej uchwały. 

3. Określa się, Re na obszarze nie występują ele-
menty zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagają rewaloryzacji, i w związku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów. 

4. Dla zapewnienia ładu przestrzennego obszaru 
ustala się obowiązek scalenia działek połoRonych 
na obszarze, a następnie dokonywania podzia-
łów, zgodnych z wymogami zawartymi 
w uchwale.  

§ 6 

Useala sis wwmagania wwniua ąpe z poerzeb uszeai-
eowania przeserzeni prblipznwph. 
1. Na obszarze objętym planem ustala się, Re teren 

przestrzeni publicznej stanowi droga klasy do-
jazdowej, oznaczona symbolem KDD.  

2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza się 
umieszczanie elementów informacji turystycznej, 
plansz reklamowych i elementów małej architek-
tury, zgodnie z wymogami przepisów szczegól-
nych i odrębnych. 

§ 7 

Useala sis nasespr ąpw sposób i eermin ewmpzaso-
wego zagospodarowania, rrządzania i rżweuowania 
eerenów. 
1. Do czasu realizacji ustaleń planu ustala się do-

tychczasowy sposób uRytkowania obiektów 
i terenów, 

2. Na terenach przeznaczonych na tereny komuni-
kacji dopuszcza się wznoszenie obiektów tym-
czasowych, zgodnie z wymogami przepisów 
szczególnych i odrębnych. Ich usunięcie nastę-
puje na koszt inwestora. 

§ 8 

Useala sis warrnui zagospodarowania eerenów, 
wwniua ąpe z poerzeb ophronw środowisua przwrod-
nipzego, prawidiowego gospodarowania zasobami 
przwrodw oraz ophronw grrneów rolnwph i leśnwph. 
1. Wszelka działalność inwestycyjna nie moRe po-

wodować ponadnormatywnego obciąRenia śro-
dowiska naturalnego poza granicami terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

2. Tereny oznaczone symbolem MN, ze względu na 
dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z wymo-
gami przepisów szczególnych i odrębnych zali-
cza się do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

3. Na obszarze objętym planem nie występują te-
reny górnicze, tereny zagroRone osuwaniem się 
mas ziemnych oraz tereny zagroRone powodzią, 
dlatego teR nie wprowadza się zakazów, naka-
zów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodaro-
waniu terenów. 

§ 9 

Usealenia doewpząpe zasad ophronw dziedzipewa 
urlerrowego i zabweuów oraz dóbr urlerrw wspói-
pzesne . 
1. Na terenie objętym planem nie obejmuje się 

ochroną obiektów ani terenów, ze względu na 
potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

2. W związku z tym nie określa się nakazów, zaka-
zów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodaro-
waniu terenów wynikających z potrzebę ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. 

§ 10 

Zasadw modernizap i, rozbrdoww i brdoww swsee-
mów infraserruerrw eephnipzne . 
1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę wszyst-

kich systemów infrastruktury technicznej. srze-
budowa i rozbudowa systemów infrastruktury 
technicznej nie moRe kolidować z przeznacze-
niem i zagospodarowaniem terenów ustalonym 
w planie. 

2. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidują-
cych z projektowanym inwestowaniem 
w uzgodnieniu z ich zarządcą. 

3. Na obszarze dopuszcza się lokalizowanie nie-
zbędnych urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem linii energetycznych wy-
sokiego napięcia, gazociągów wysokiego ciśnie-
nia oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. 

4. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z sieci energetycznej. 

5. Ustala się zaopatrzenie w wodę z komunalnej 
sieci wodociągowej. 

6. Ustala się następujące zasady odprowadzania 
ścieków: 
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1) ścieki komunalne: 
a) do oczyszczalni ścieków poprzez projek-

towaną sieć kanalizacji sanitarnej, 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, 

ścieki naleRy odprowadzać do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, 

2) wody opadowe: 
a) do oczyszczalni ścieków poprzez projek-

towaną sieć kanalizacji deszczowej, 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej wo-

dy opadowe naleRy odprowadzać do grun-
tu, wody opadowe wprowadzane do ziemi 
powinny być oczyszczone w stopniu wy-
maganym przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się następujące zasady gospodarki odpa-
dami: 
1) stałe odpady komunalne naleRy gromadzić 

w szczelnych pojemnikach, przy zapewnieniu 
ich segregacji i systematycznego wywozu, 
zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Gminy. 

R o z d z i a ł  II 

USTALENIA SZCZEGŻŁOWE 

§ 11 

Useala sis nasespr ąpe przeznapzenie eerenr, wa-
rrnui, zasadw i seandardw uszeaieowania zabrdoww 
i zagospodarowania eerenr oraz zasadw i warrnui 
podziair eerenr na dziaiui brdowlane dla eerenów 
oznapzonwph swmbolami 1MN, 2MN, 3MN. 
1. srzeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna. 
2. srzeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się. 
3. Warunki, zasady i standardy kształtowania za-

budowy i zagospodarowania terenu: 
1) Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy zgodnie z rysunkiem planu. 
2) Maksymalna powierzchnia zabudowy – 25n 

powierzchni działki lub działek objętych jed-
nym zamierzeniem inwestycyjnym. 

3) Minimalny wska nik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego – 50n. 

4) srzez tereny oznaczone symbolami 1MN, 
2MN i 3MN przebiega linia energetyczna 
średniego napięcia. Wyznacza się strefę od-
działywania inwestycji, o szerokości 5 m 
w obie strony od osi linii, w obrębie której 
budowa obiektów kubaturowych wymaga 
uzgodnienia z właściwym zarządcą sieci. 

5) Na kaRdej z działek dopuszcza się realizację 
jednego budynku mieszkalnego, jednego ga-
raRu i jednego budynku gospodarczego oraz 
obiektów towarzyszących, spełniających wa-
runki określone w punkcie 6) i 7) niniejszego 
ustępu. 

6) Budynek mieszkalny: 
a) Maksymalna wysokość do okapu – 4.5 m 
b) Maksymalna wysokość do kalenicy – 

10.5 m, 
c) Ilość połaci dachowych – dach dwu- lub 

wielospadowy, dopuszcza się w dachu lu-
karny,  

d) Kąt  nachylenia  połaci  dachowych – 
35°–55o, 

e) Dopuszcza się realizację dachu o parame-
trach niespełniających wymogów ustalo-
nych w punkcie c) i d) niniejszego punktu 
na nie więcej niR 20n powierzchni dachu 
budynku. 

7) GaraR i budynek gospodarczy – obiekty wol-
no stojące lub przylegające do budynku 
mieszkalnego: 
a) Maksymalna wysokość do okapu – 3.5 m, 
b) Maksymalna wysokość do kalenicy – 

9.0 m, 
c) Ilość połaci dachowych – jedna lub dwie 

o takim samym nachyleniu obu połaci, 
d) Kąt   nachylenia   połaci   dachowych – 

35–55o, 
e) Dopuszcza się realizację dachu o parame-

trach niespełniających wymogów ustalo-
nych w punkcie c) i d) niniejszego punktu 
na nie więcej niR 20n powierzchni dachu 
budynku. 

8) Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uRytkowników stałych i przebywających 
okresowo w ilości nie mniejszej niR 2 miejsca 
postojowe na 1 dom jednorodzinny. 

9) Ustala się następujące zasady i warunki po-
działu terenu na działki budowlane: 
a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki – 

18 m, 
c) kąt połoRenia granic działek – 75–105o, 
d) dopuszcza się odstępstwo od warunków 

określonych w punkcie a), b) i c) w przy-
padku wydzielania niezbędnych działek dla 
lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz w przypadku wydzielenia 
działki na powiększenie działki sąsiedniej 
lub regulacji granic pomiędzy działkami są-
siednimi. 

§ 12 

Usealenia dla eerenr oznapzonego swmbolem KS. 
1. srzeznaczenie podstawowe – teren obsługi ko-

munikacji – parking.  
2. srzeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się. 
3. Nie dopuszcza się podziału terenu na działki bu-

dowlane, za wyjątkiem wydzielania niezbędnych 
działek dla lokalizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych. 

§ 13 

Usealenia dla eerenów oznapzonwph swmbolami 
1KDD, 1KDW i 1Kp  
1. Droga klasy dojazdowej, oznaczona symbolem 

1KDD – szerokość w liniach rozgraniczających 
10–14 m. 

2. Droga klasy wewnętrznej, oznaczona symbolem 
1KDW – szerokość w liniach rozgraniczających 
10–17 m. 

3. Ciąg pieszy, oznaczony symbolem 1Kp – szero-
kość w liniach rozgraniczających – 5–7.5 m. 
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R o z d z i a ł  III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 14 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści w wysokości 0,1n. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
DzierRoniów. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 30 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY GMINY 

 ADAM JAN MAK 
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Zaiąpzniu  nr 1  do  rphwaiw  Radw 
Gminw Dzierżoniów nr XXVI/233/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3181) 
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Zaiąpzniu  nr 2  do  rphwaiw  Radw 
Gminw Dzierżoniów nr XXVI/233/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3181) 

 
 

Rozserzwgnispie o sposobie rozpaerzenia rwag zgioszonwph do pro euer planr 
 
 

Na podstawie 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 pó niejszymi zmia-
nami) Rada Gminy DzierRoniów uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W związku z tym, Re w ustawowym terminie, to jest do dnia 26.08.2008 r. nie wniesiono 
Radnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoRonego we wsi Jodłownik obręb Ostroszowice, wyłoRonym do publicznego wglądu, nie 
rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag. 

 
 
 
 
 
 

Zaiąpzniu  nr 3  do  rphwaiw  Radw 
Gminw Dzierżoniów nr XXVI/233/08 
z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3181) 

 
 

Rozserzwgnispie o sposobie realizap i, zapisanwph w planie inwesewp i z zauresr 
infraserruerrw eephnipzne , ueóre należą do zadań wiasnwph gminw, 

oraz zasadaph iph finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansaph prblipznwph 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmia-
nami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Gminy DzierRoniów rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisana jest budowa 
drogi, stanowiąca inwestycję z zakresu infrastruktury technicznej, która naleRy do zadań 
własnych gminy. 

§ 2 

sowyRsza inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej zostanie wykonana zgodnie 
z Wieloletnim slanem Inwestycyjnym na lata 2008–2015 przyjętym uchwałą Rady Gminy 
DzierRoniów nr XXIV/220/08 z dnia 26.06.2008 r. 

§ 3 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleRą do zadań 
własnych gminy, będą zgodne z wymogami przepisów, w tym będą pochodzić z budRetu 
gminy oraz dotacji. 
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3182 

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 
NR XIX/114/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie nadania seaerer Soiepewr Mąuolipe 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) Rada Gminy 
Legnickie sole uchwala: 

 
 

STATUT SOŁECTWA MĄKOLICE 
 
 

R o z d z i a ł  1 

Poseanowienie ogólne 

§ 1 

1. Sołectwo Mąkolice jest jednostką pomocniczą 
Gminy Legnickie sole. 

2. Sołectwo obejmuje obszar miejscowości Mąkoli-
ce. 

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość 
Mąkolice. 

§ 2 

Niniejszy Statut określa organizację i zakres działa-
nia sołectwa Mąkolice, w tym: 
1) nazwę i obszar sołectwa, 
2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa, 
3) organizację i zadania organów sołectwa, 
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez 

gminę oraz sposób ich realizacji, 
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów 

gminy nad działalnością organów sołectwa. 

§ 3 

Ilekroć w niniejszym Statusie jest mowa o: 
1) gminie – naleRy przez to rozumieć gminę Le-

gnickie sole, 
2) sołectwie – naleRy przez to rozumieć sołectwo 

Mąkolice w gminie Legnickie sole, 
3) Statucie – naleRy przez to rozumieć statut sołec-

twa Mąkolice, 
4) Sołtysie – naleRy przez to rozumieć sołtysa so-

łectwa Mąkolice, 
5) Radzie Sołeckiej – naleRy przez to rozumieć radę 

sołecką sołectwa Mąkolice, 
6) Zebraniu wiejskim – naleRy przez to rozumieć 

zebranie wiejskie sołectwa Mąkolice, 
7) Radzie – naleRy przez to rozumieć Radę Gminy 

Legnickie sole, 
8) Wójcie – naleRy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Legnickie sole. 

R o z d z i a ł  2 

Zaures dziaiania i zadania soiepewa 

§ 4 

1. sodstawowym celem utworzenia i działania so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom 
udziału w realizacji zadań gminy. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy 
w szczególności poprzez: 
1) podejmowanie uchwał, 
2) wydawanie opinii, 
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-

dzaniu konsultacji społecznych, 
4) przedstawianie organom gminy projektów ini-

cjatyw społecznych i gospodarczych, 
5) współpracę organizacji spotkań radnych gmi-

ny i Wójta z mieszkańcami sołectwa, 
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady, 
7) współpracę z jednostkami organizacyjnymi 

gminy Legnickie sole, 
8) współpracę z jednostkami pomocniczymi 

gminy Legnickie sole, 
9) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

R o z d z i a ł  3 

Zasadw i erwb wwborr soiewsa i radw soiepuie  

§ 5 

1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką 
na okres 4 lat. 

2. Wybory przeprowadza się w terminie nie dłuR-
szym niR 3 miesiące od dnia wyborów do rad 
gmin na nową kadencję.  

3. Termin i miejsce przeprowadzenia wyborów na 
sołtysa i członków rady sołeckiej ustala Wójt. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego 
dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 
7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

5. W ogłoszeniu o zebraniu wiejskim podaje się 
drugi jego termin. Zebranie wyborcze odbywa 
się w pierwszym terminie, jeReli uczestniczy 
w nim co najmniej 10n uprawnionych miesz-
kańców. Zebranie w drugim terminie odbywa się 
w tym samym dniu, pół godziny po pierwszym 
terminie bez względu na liczbę osób uczestni-
czących. 

6. Uczestnicy zebrania wiejskiego potwierdzają 
swoją obecność podpisem na liście obecności. 

7. W razie konieczności wyboru sołtysa lub człon-
ków rady sołeckiej przed upływem kadencji, 
wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 
30 dni od wystąpienia ich przyczyny. 
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§ 6 

1. srawo wybierania (czynne prawo wyborcze) 
sołtysa i rady sołeckiej ma kaRdy mieszkaniec 
sołectwa uprawniony do głosowania zgodnie 
z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (t.j Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 ze zmianami). 

2. srawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) 
przysługuje osobie mającej prawo wybierania. 

§ 7 

Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są 
z zachowaniem następujących zasad: 
1) tajności, 
2) bezpośredniości, 
3) powszechności, 
4) równości. 

§ 8 

1. W  celu  przeprowadzenia  wyborów  sołtysa 
i rady  sołeckiej – zebranie  wiejskie  powołuje 
3-osobową komisję skrutacyjną. 

2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona 
przewodniczącego. 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kan-
dydować na stanowisko sołtysa i do rady sołec-
kiej. 

4. Do zadań komisji skrutacyjnej naleRy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 
2) podanie zasad głosowania, 
3) przygotowanie kart do głosowania, 
4) przeprowadzenie głosowania, 
5) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania 

wiejskiego wyników głosowania i wyborów, 
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych 

wyborów. 

§ 9 

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odby-
wają się spośród nieograniczonej liczby kandy-
datów mających prawo wybieralności, zgłoszo-
nych na zebraniu wiejskim. 

2. W pierwszej kolejności naleRy przeprowadzić 
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla doko-
nania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków rady sołeckiej. 

3. so zarejestrowaniu przez komisję skrutacyjną 
wszystkich nazwisk kandydatów, przewodni-
czący komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wnio-
sek o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa 
oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega 
przegłosowaniu zwykłą większością głosów 
obecnych członków zebrania wiejskiego, w gło-
sowaniu jawnym. 

4. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zosta-
nie dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeReli 
wykaRe, iR stale mieszka na terenie sołectwa.  

5. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania 
zaopatrzone pieczęcią Rady, z widocznymi na 
niej nazwiskami kandydatów. 

6. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny. 
§ 10 

1. Za wybranego sołtysa uwaRa się kandydata, 
który uzyskał największą liczbę głosów. 

2. W przypadku zgłoszenia przez zebranie wiejskie 
jednego kandydata na sołtysa, o wyborze tego 
kandydata decyduje złoRony co najmniej jeden 
głos – tzn. postawienie znaku „x” na karcie gło-
sowania przy tym nazwisku. 

3. Za wybranych członków rady sołeckiej uwaRa 
się kandydatów, którzy uzyskali kolejno naj-
większą liczbę głosów. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów 
przez  kandydata  na  sołtysa  lub  członka  rady 
sołeckiej głosowanie powtarza się. 

§ 11 

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady 
sołeckiej następuje na skutek: 
1) złoRenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji,  
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych 

oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie pra-
womocnego wyroku sądu, 

3) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 1 i 2 

wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie 
zebranie wiejskie zwołane przez Wójta. 

§ 12 

W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub 
członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory 
uzupełniające. srzepisy o trybie wyboru sołtysa lub 
członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 

§ 13 

1. Sołtys i kaRdy członek rady sołeckiej mogą być 
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem 
kadencji. 

2. Odwołanie sołtysa lub członka radu sołeckiej 
następuje z inicjatywy 1/10 mieszkańców sołec-
twa posiadających prawo wybierania zgłoszonej 
w formie pisemnego wniosku. 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać pisem-
ne uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie 
nadaje się biegu. 

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej 
powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainte-
resowanego, chyba Re osoba ta wiedziała 
o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn 
leRących po jej stronie. 

§ 14 

1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub 
członka rady sołeckiej zwołuje Wójt, ustalając 
miejsce, dzień i godzinę zebrania z zastrzeRe-
niem § 5. Odwołanie następuje zwykłą większo-
ścią głosów.  

2. srzedterminowego wyboru sołtysa lub członka 
rady sołeckiej dokonuje się na tym samym ze-
braniu, które zostało zwołane dla odwołania soł-
tysa lub członka rady sołeckiej. 

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza 
się, jeReli do końca kadencji pozostało mniej niR 
3 miesiące. 

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wy-
branych w wyborach uzupełniających i przed-
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terminowych upływa z dniem zakończenia ka-
dencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybra-
nych w wyborach zarządzonych na podstawie 
§ 5. 

R o z d z i a ł  4 

Organw soiepewa i zaures iph uompeeenp i 

§ 15 

Organami sołectwa są: 
1) zebranie wiejskie, 
2) sołtys. 

§ 16 

1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebra-
nie wiejskie. 

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 

§ 17 

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego naleRy 
w szczególności: 
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej lub poszcze-

gólnych jej członków oraz ich odwoływanie, 
2) wyraRanie stanowiska sołectwa w sprawach 

określonych przepisami prawa lub gdy o zaję-
cie stanowiska wystąpi organ gminy, 

3) rozpatrywanie sprawozdań i ocena pracy soł-
tysa i rady sołeckiej, 

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach 
waRnych dla sołectwa. 

2. Inicjatywę uchwałodawczą posiada sołtys, rada 
sołecka oraz kaRdy uczestnik zebrania wiejskie-
go.  

§ 18 

1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są 
wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania są 
stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają 
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady. 

2. W przypadku gdy srzewodniczący zebrania 
wiejskiego powe mie wątpliwość, czy dana 
osoba przybyła na zebranie wiejskie jest upraw-
niona do brania w nim udziału, moRe Rądać oka-
zania dokumentu stwierdzającego toRsamość lub 
udzielenia ustnych wyjaśnień. 

3. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członko-
wie Rady, Wójt oraz przedstawiciele urzędów 
i instytucji, których dotyczą sprawy stanowiące 
przedmiot obrad. 

§ 19 

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa. 
2. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 

nie rzadziej niR raz na rok. 
3. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek organu gminy, 
3) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału 

w zebraniu wiejskim. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 

i 3, termin obrad zebrania wyznaczony jest na 
14 dni od daty złoRenia wniosku. 

5. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskie-
go zawiadamia sołtys w sposób zwyczajowo 

przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem, chyba Re cel zwołania 
zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu, 
jednak nie mniej niR 3 dni. 

§ 20 

1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy soł-
tys, zaś przewodniczącym wyborczego zebrania 
wiejskiego – jest radny spośród radnych z okrę-
gu, do którego naleRy sołectwo, wskazany przez 
przewodniczącego rady gminy. 

2. sod nieobecność sołtysa obradom zebrania wiej-
skiego przewodniczy członek rady sołeckiej 
upowaRniony przez sołtysa. 

3. W przypadku gdy sołtys nie moRe prowadzić 
zwołanego zebrania wiejskiego i gdy nie udzieli 
upowaRnienia Radnemu z członków rady sołec-
kiej, obradom przewodniczy członek rady sołec-
kiej wybrany przez zebranie wiejskie. 

§ 21 

1. srzewodniczenie obradom zebrania wiejskiego 
uprawnia do decydowania o: 
1) kolejności zabierania głosów przez poszcze-

gólnych mówców, 
2) udzielania głosu poza kolejnością, 
3) odebrania głosu, 
4) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi 

punktami porządku obrad, 
5) Rądaniu określonego zachowania od uczest-

ników zebrania wiejskiego. 
2. srzewodniczący zebrania wiejskiego nie moRe 

odmówić poddania pod głosowanie wniosku, je-
śli jego podmiot odpowiada przyjętemu porząd-
kowi obrad. 

§ 22 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą 
większością głosów osób uczestniczących 
w zebraniu wiejskim, tzn. liczba głosów „za” 
musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowanie jest jawne. Ograniczenia jawności 
głosowania mogą wynikać jedynie z ustawy. 

§ 23 

1. Z kaRdego zebrania wiejskiego sporządza się 
protokół, który powinien zawierać: 
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, 

w którym terminie zebranie się odbywa, 
2) liczbę mieszkańców biorących udział w ze-

braniu, 
3) nazwiska zaproszonych osób na zebranie 

i oznaczenie ich nazwisk lub funkcji, 
4) zatwierdzony porządek obrad, 
5) sformułowanie zgłaszanych i formułowanych 

wniosków, 
6) podjęcie uchwały na zebraniu, 
7) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

2. Do protokołu zebrania dołącza się odrębnie: 
1) uchwały zebrania wiejskiego, 
2) listę obecności członków zebrania wiejskiego, 
3) listę obecności osób zaproszonych. 

3. srotokół i uchwały podpisuje przewodniczący 
zebrania wiejskiego oraz protokolant. 
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§ 24 

1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego 
oraz inne zadania określone przepisami prawa 
i uchwałami organów gminy. 

2. Do zadań sołtysa naleRy w szczególności: 
  1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 
  2) ustalanie porządku obrad zebrania wiejskie-

go, 
  3) powiadamianie mieszkańców o terminie 

zwołania zebrania wiejskiego, 
  4) przygotowywanie projektów uchwał zebra-

nia wiejskiego, 
  5) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, 
  6) uczestniczenie w sesjach rady gminy, (Roz-

strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego NK.II.0911-12/574/08 z dnia 
24 pa dziernika 2008 r. stwierdzono nie-
waRność § 24 ust. 2 pkt 6), 

  7) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 
  8) uczestniczenie w naradach sołtysów organi-

zowanych przez Wójta, 
  9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozda-

nia ze swojej działalności oraz z działalności 
rady sołeckiej, 

10) kierowanie bieRącymi sprawami sołectwa, 
11) przekazanie protokołem zdawczo-odbior-

czym, w terminie 14 dni od wyborów sołty-
sa, wszelkich dokumentów sołectwa swe-
mu następcy, a takRe pieczęci i tablic oraz 
innych składników związanych z działalno-
ścią sołtysa jako organu wykonawczego. 

§ 25 

1. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka. 
1. W skład rady sołeckiej wchodzi od 3 do 5 człon-

ków. 
2. srzewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys. 
3. Rada sołecka konstytuuje się na pierwszym 

swoim posiedzeniu. 
4. Do zadań rady sołeckiej naleRy w szczególności: 

a) zbieranie wniosków i innych wystąpień 
mieszkańców w sprawach sołectwa, 

b) występowanie wobec zebrania wiejskiego 
z inicjatywami dotyczącymi udziału miesz-
kańców sołectwa w rozwiązywaniu jego pro-
blemów i realizacji zadań gminy Legnickie so-
le, 

c) utrzymywanie kontaktów z organizacjami 
społecznymi współpracującymi z jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

§ 26 

1. sosiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę 
potrzeb. 

2. sosiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek większości jej 
członków. 

3. O terminie, miejscu i porządku zebrania sołtys 
zawiadamia członków rady sołeckiej ustnie lub 
pisemnie. 

4. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniach rady 
sołeckiej uczestniczą bez prawa głosowania rad-
ni gminy Legnickie sole. 

§ 27 

1. Z kaRdego posiedzenia rady sołeckiej sporządza 
się protokół. 

2. srotokół powinien zawierać: 
a) datę i porządek obrad rady sołeckiej, a takRe 

nazwisko protokolanta, 
b) nazwiska obecnych członków rady sołeckiej 

oraz radnych i zaproszonych gości, 
c) krótkie streszczenie dyskusji i przebiegu gło-

sowania. 
3. srotokół podpisują: sołtys, protokolant i obecni 

na posiedzeniu członkowie rady sołeckiej. 

§ 28 

1. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługują-
cej funkcjonariuszom publicznym. 

2. Działalność w organach sołectwa i w radzie so-
łeckiej ma charakter społeczny. 

3. Sołtys moRe uczestniczyć w pracach Rady na 
zasadach określonych w statucie gminy. 

4. Za udział w pracach organów gminy sołtys moRe 
otrzymać dietę i zwrot kosztów podróRy na za-
sadach określonych uchwałą Rady. 

R o z d z i a ł  5 

Gospodarua finansowa soiepewa 

§ 29 

Sołectwo zarządza mieniem i korzysta ze środków 
finansowych zabezpieczonych w budRecie gminy 
na realizację zadań związanych z utrzymaniem mie-
nia komunalnego w granicach ustalonego upowaR-
nienia. 

§ 30 

1. W  razie  wydzielenia  w  budRecie  gminy  
środków  finansowych  zebranie  wiejskie 
uchwala plan rzeczowo-finansowy sołectwa do 
15 września roku poprzedzającego rok budReto-
wy na podstawie preliminarza wydatków opra-
cowanego przez sołtysa w porozumieniu z radą 
sołecką. 

2. Uchwałę w sprawie określenia planu rzeczowo-
finansowego na dany rok budRetowy przyjmuje 
się większością głosów w obecności co najmniej 
30n uprawnionych mieszkańców. 

§ 31 

1. Sołtys przedkłada na zebraniu wiejskim spra-
wozdanie z wykonania zadań ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym do 30 marca za rok po-
przedni. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zebra-
nie wiejskie kieruje do Rady Gminy jako organu 
nadzoru. 
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R o z d z i a ł  6 

Nadzór nad dziaialnośpią soiepewa 

§ 32 

Nad działalnością sołectwa nadzór sprawują: Rada 
Gminy i Wójt. 

§ 33 

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest 
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rze-
telności i gospodarności. 

§ 34 

1. Organy nadzoru mają prawo Rądania niezbęd-
nych informacji, danych i wyjaśnień dotyczą-
cych funkcjonowania sołectwa, dokonywania 
wizytacji jednostek organizacyjnych sołectwa 
oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich orga-
nów. 

2. Do wykonywania czynności o jakich mowa 
w ust. 1 organy wymienione mogą delegować 
swych przedstawicieli. 

§ 35 

Sołtys obowiązany jest do przedłoRenia Wójtowi 
uchwał zebrania wiejskiego oraz protokołów i list 
obecności w  ciągu 7 dni od daty zebrania wiej-
skiego. 

R o z d z i a ł  7 

Poseanowienia uońpowe 

§ 36 

Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada. 

§ 37 

W § 1 uchwały nr VII/40/90 Rady Gminy 
w Legnickim solu z dnia 27 grudnia 1990 r. 
w sprawie utworzenia sołectw wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Koiszków”, 
2) po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) Mąkolice”. 

§ 38 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 sRZgWODNICZĄCY RzDY 

 DARIUSZ MENDRYK 

 
 
 

3183 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLŻW 
NR XXIII/93/2008 

z dnia 16 pa dziernika 2008 r. 

w sprawie erwbr posespowania o rdzielenie doeap i podmioeom niezalipzanwm 
do seueora finansów prblipznwph i niedziaia ąpwph w pelr osiągnispia zwsur,  
na  pele  prblipzne  związane  z  realizap ą  zadań  Gminw  Niephlów, 

sposobr iph rozlipzania oraz uoneroli wwuonania zadań zleponwph 

 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 pó n. zm.) 
oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó n. zm.) Rada Gminy Niechlów uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określony w uchwale tryb oraz zasady stosuje się 
do udzielenia dotacji z budRetu Gminy Niechlów 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań 
gminy, innych niR określone w art. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poRytku publicz-
nego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 
poz. 873). 

§ 2 

1. Ubiegający się o dotację podmiot składa w ter-
minie do dnia 15 września roku poprzedzającego 
rok budRetowy wniosek o udzielenie dotacji. 

2. W przypadkach szczególnych wniosek moRe być 
złoRony po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 1, ale w takim przypadku wymagane jest 
pisemne uzasadnienie. 

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 
– dane na temat jednostki ubiegającej się o do-

tację, 
– szczegółowy zakres rzeczowy proponowane-

go do realizacji zadania, 
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania, 
– termin i miejsce realizacji zadania, 
– informacje o posiadanych własnych środkach 

finansowych oraz uzyskanych z innych  ródeł 
na realizację danego zadania. 
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4. Do wniosku o udzielenie dotacji powinien być 
dołączony statut lub inny dokument podmiotu, 
w którym określony jest przedmiot działania oraz 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę 
lub osoby uprawnione, na podstawie aktualnych 
pełnomocnictw, do składania oświadczeń woli 
w imieniu danego podmiotu wnioskodawcy. 

6. Wójt Gminy Niechlów moRe uzaleRnić rozpatrze-
nie wniosku od złoRenia w ustalonym terminie 
dodatkowych informacji i wyjaśnień lub doku-
mentów. 

7. NiezłoRenie w terminie wskazanych dokumen-
tów lub wyjaśnień spowoduje wykluczenie 
podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji. 

§ 3 

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy 
Niechlów po zasięgnięciu opinii właściwej komisji 
Rady Gminy Niechlów, uwzględniając w szczegól-
ności: 
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gmi-

nę celów, 
2) wysokość środków budRetu gminy na realizację 

zadań zleconych podmiotom, o których mowa 
w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, w tym relacji do za-
kresu rzeczowego zadania, 

4) ocenę moRliwości realizacji zadania przez pod-
miot, 

5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi 
w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetel-
ności i terminowości ich realizacji i rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków. 

§ 4 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi 
następuje na podstawie umowy zawartej pomię-
dzy Gminą Niechlów a podmiotem reprezento-
wanym przez osobę lub osoby, o których mowa 
w § 2 ust. 5. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wierać: 
– oznaczenie stron, 
– szczegółowy opis zadania i termin jego wy-

konania, 
– określenie wysokości dotacji oraz warunki 

i terminy jej przekazywania, 
– ustalenie zasad i terminów rozliczeń, 
– zobowiązanie podmiotu do przestrzegania 

ustawy srawo Zamówień sublicznych, 
– zobowiązanie podmiotu do prowadzenia do-

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

– zobowiązanie podmiotu do poddania się kon-
troli przeprowadzonej przez gminę, 

– określenie sankcji w razie wykorzystania do-
tacji na cele inne niR określone w umowie, 

– termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku 
niewykorzystania jej w całości lub przezna-
czenia jej na cele inne niR określone w umo-
wie. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuRszy niR 
okres jednego roku budRetowego. 

4. srawa i obowiązki stron umowy nie mogą być 
przenoszone na osoby trzecie. 

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

§ 5 

1. sodmiot zobowiązany jest do przedstawienia 
w formie pisemnej sprawozdania merytoryczno-
finansowego z realizacji zadania. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególno-
ści: 
– dane dotyczące jednostki, 
– opis wykonania zadania, 
– informację o wydatkach poniesionych przy 

wykonywaniu zadania (koszt całkowity oraz 
koszty pokryte z dotacji), 

– zestawienie faktur (rachunków), 
– podpis osoby lub osób upowaRnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu podmio-
tu. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
nastąpić w terminie określonym w umowie. 

§ 6 

1. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony 
jest w sposób określony w umowie, w szcze-
gólności w zakresie: 
– sposobu realizacji zadania zleconego, 
– gospodarowania przekazaną dotacją, 
– prowadzenie dokumentacji umoRliwiającej 

ustalenie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz 

prowadzonego nadzoru komórka merytoryczna 
dokonuje oceny: 
– stanu realizacji zadania, 
– prawidłowości wykorzystania dotacji. 

§ 7 

Umowa moRe być rozwiązana ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku nienaleRytego jej wyko-
nania. sodstawę do rozwiązania umowy stanowi 
wynik kontroli wykonania umowy. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Niechlów. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr XIX/135/00 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych. 

§ 10 

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

 sRZgWODNICZĄCY 
 RzDY GMINY 

 MIROSŁAW SORNAT 
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3184 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 
NR XXVIII/122/08 

z dnia 8 pa dziernika 2008 r. 

w sprawie seaweu podaeuów od nierrphomośpi oraz wprowadzenia 
zwolnień z ewph podaeuów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.1) 
w związku z art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póRn, 
zm.2,3) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści na terenie Gminy Osiecznica wynosi: 

1. od grrneów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2  powierzchni      – 0,70 zi 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha   
powierzchni        – 3,90 zi 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poRytku pu-
blicznego przez organizacje poRytku publicz-
nego od 1 m2  powierzchni    – 0,37 zi 

2. od brdwnuów lrb iph pzsśpi: 
a) mieszkalnych  od  1 m2  powierzchni  uRyt-

kowej          – 0,62 zi 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
uRytkowej         – 19,40 zi 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
uRytkowej         –   9,24 zi 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych  od 1 m2  powierzchni uRytko-
wej           –   2,00 zi 

e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
Rytku  publicznego  przez  organizacje  poRyt-
ku publicznego od 1 m2  powierzchni uRyt-
kowej          –   6,40 zi 

3. od brdowli – 2% iph wareośpi określonej zgod-
nie z przepisami art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów 
pozostałych i budynków pozostałych będących 
własnością osób fizycznych w części niezajętej 

na prowadzenie działalności gospodarczej i na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poRytku publicznego przez organizacje poRytku 
publicznego wynoszą: 
a) od gruntów pozostałych od 1 m2  powierzch-

ni           –   0,13 zi 
b) od budynków pozostałych od 1 m2  po-

wierzchni uRytkowej     –   1,70 zi 
2. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów 

związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych od 1 m2  powierzchni    –   0,15 zi 

3. Stawki podatku od nieruchomości od budowli 
związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowa-
dzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz składo-
waniem odpadów stałych – 0,5n ich wartości 
określonej zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty komunalne, za wyjątkiem wydzierRawio-

nych i oddanych w uRyczenie oraz wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności gospodar-
czej, 

2) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadze-
nie działalności w zakresie kultury i sztuki, kultu-
ry fizycznej i sportu za wyjątkiem wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności gospodar-
czej, 

3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na 
prowadzenie działalności w zakresie:  
a) pomocy społecznej, 
b) działalności charytatywnej w okresie jej wy-

konywania, 
c) ochrony przeciwpoRarowej, 
d) rękodzieła ludowego, 
za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadze-
nie działalności gospodarczej. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XV/57/07 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowa-
dzenia zwolnień z tych podatków. 
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§ 5 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Osiecznica, który zobowiązany jest równieR do 
rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach i w jednostkach organizacyjnych 
gminy przed dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

 sRZgWODNICZĄCz 
 RzDY GMINY 

 WANDA ABRAM 

 

------------------- 
1 Zmiany 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 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 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 2006 r. 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, i Nr 116, poz. 730. 

3 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroRenia następujących dyrektyw Wspólnot guropejskich: 
1) dyrektywy 92/106/gWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. Wg L 368 z 17.12.1992 r.), 
2) dyrektywy 1999/62/Wg z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uRytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy cięRarowe (Dz. Urz. Wg L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii guropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą solską członkostwa w Unii guropejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii guropejskiej – 
wydania specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 
NR XXVIII/123/08 

z dnia 8 pa dziernika 2008 r. 

w sprawie seaweu i eerminów piaenośpi opiaew eargowe  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.1) 
w związku z art. 519 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z póRn, zm.2) Rada Gminy Osiecznica uchwala. co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 
w wysokości – 12,00 zi. 

2. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej dokonujące sprzedaRy na targowiskach na 
terenie Gminy Osiecznica zobowiązane są uiścić 
opłatę bez wezwania przed rozpoczęciem sprze-
daRy inkasentowi lub na konto Urzędu Gminy w 
Osiecznicy. 

3. Inkasentów opłaty określa odrębna uchwała 
Rady Gminy Osiecznica. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Osiecznica. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/58/07 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 
stawek i terminów płatności opłaty targowej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do 
ustalania opłaty targowej od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 sRZgWODNICZĄCz 
 RzDY GMINY 

 WANDA ABRAM 

 

------------------- 
1 Zmiany 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 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz 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 2006 r. 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, i Nr 116, poz. 730. 
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 PREZES  Wrocław, dnia 24 pa dziernika 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-50/2008/4925/IV-z/Cs 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – srawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, 
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790, Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpaerzenir wniosur 

z dnia 10 września 2008 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 2 i 20 pa dziernika 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Energeewui Cieplne  w Kamienne  Górze sp. z o.o. 
z siedzibą w Kamiennej Górze 

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny RgGON 231192466, 
zwanej w dalszej części decyzji „srzedsiębiorstwem”, 

poseanawiam 

zaewierdzić earwfs dla piepia 

ustaloną przez wymienione srzedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 grrdnia 2009 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – srawo energetyczne, na wniosek srzed-
siębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 23 marca 2004 r. na wytwarzanie ciepła 
nr WCC/1107/4925/W/OWR/2004/Cs, ze zmianami z dnia 15 kwietnia 2005 r. nr WCC/1107z/ 
/4925/W/OWR/2005/TT i z dnia 15 listopada 2006 r. nr WCC/1107B/4925/W/OWR/2006/JJ oraz na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła nr sCC/1083/4925/W/OWR/2004/Cs, w dniu 10 września 2008 r. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to 
srzedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – srawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez srezesa URg, 
oraz proponują okres ich obowiązywania.  

srzedłoRona taryfa podlega zatwierdzeniu przez srezesa URg, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, 
o których mowa w art. 44–46 ustawy – srawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono, Re 
srzedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – srawo 
energetyczne, oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa dziernika 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz usta-
lania cen i stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla 
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pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych 
w roku kalendarzowym 2007, określonych na podstawie sprawozdania finansowego. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – srawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnio-
skiem srzedsiębiorstwa, poniewaR zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła ustalono do dnia 31 grudnia 2009 r., uwzględniając wniosek 
srzedsiębiorstwa. 
 

W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 
 

sOUCZgNIg 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – srawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarRonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takRe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji 
w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwoianie należw przesiać na adres Poirdniowo-Zaphodniego Oddziair Terenowego Urzsdr Regrlap i 
Energeewui – rl. Marszaiua Józefa Piisrdsuiego 49–57, 50-032 Wropiaw.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – srawo energetyczne, taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – srawo energetyczne, srzedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niR po upływie 14 dni i nie pó niej niR do 45. dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 Z upowaRnienia srezesa Urzędu Regulacji gnergetyki 

 ZASTĘPCA DYREKTORA 
 sOŁUDNIOWO-ZzCHODNIgGO 
  ODDZIzŁU TgRgNOWgGO 
 URZĘDU RgGULzCJI gNgRGgTYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Monika Gawlik 

 
 

Energeewua Cieplna w Kamienne  Górze 
Spóiua z o.o. 

w Kamienne  Górze 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji srezesa Urzędu Regulacji gnergetyki 
z dnia 24 pa dziernika 2008 r. nr OWR-4210-50/2008/4925/IV-z/Cs 

 

 
1. Po spia rżwwane w earwfie 

rseawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
srawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 
Nr 52, poz. 343. Nr 115, poz. 790, Nr 130, 
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), 

rozporządzenie earwfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 pa dziernika 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), 

rozporządzenie o frnup onowanir swseemów pie-
piownipzwph – rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemów cie-
płowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), 

earwfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązu-
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jący dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustawą, 

przedsisbiorsewo energeewpzne, sprzedawpa – 
gnergetyka Cieplna w Kamiennej Górze Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 

odbiorpa – kaRdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, 

grrpa earwfowa – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 

źródio piepia – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje słuRące do wytwarzania ciepła, 

sieć piepiownipza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, słuRące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze  ródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

przwiąpze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go albo odcinek zewnętrznych instalacji odbior-
czych za grupowym węzłem cieplnym lub  ródłem 
ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbior-
czymi w obiektach, 

wszei pieplnw – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje słuRące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 

insealap a odbiorpza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, słuRące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z węzłów cieplnych lub  ródeł ciepła 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie, 

zewnserzna insealap a odbiorpza – odcinki instalacji 
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub 
 ródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach, w tym w obiektach, w których zainstalowany 
jest grupowy węzeł cieplny lub  ródło ciepła, 

obieue – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 

ruiad pomiarowo-rozlipzenioww – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, słuRących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią pod-
stawę do obliczenia naleRności z tytułu dostarcza-
nia ciepła, 

mop pieplna – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika 
w jednostce czasu, 

zamówiona mop pieplna – ustalona przez odbiorcę 
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w da-
nym obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 

przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

warrnui oblipzeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej, 
w której zlokalizowane są obiekty, do których  
jest  dostarczane  ciepło  (dla  Kamiennej  Góry 
tzew. obl. = - 200C), 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie piepia – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na 
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy. 
 
 

2. Zaures dziaialnośpi gospodarpze  związane  
z zaopaerzeniem w piepio 

 
srzedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta 
Kamienna Góra. Działalność ta jest prowadzona 
na podstawie udzielonych przez srezesa Urzędu 
Regulacji gnergetyki koncesji z dnia 23 marca 
2004 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr  WCC/1107/4925/W/ 

/OWR/2004/Cs, ze zmianami 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. nr WCC/1107z/ 
/4925/W/OWR/2005/TT,  
z dnia 15 listopada 2006 r. nr WCC/1107B/ 
/4925/W/OWR/2006/JJ, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr sCC/1083/ 
/4925/W/OWR/2004/Cs. 

 
 

3. Podziai odbiorpów na grrpw earwfowe 
 
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia 
taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące 
grupy taryfowe: 

Grupa A-1.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest ze  ródła ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 
4b za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedaw-
cy o parametrach obliczeniowych 130/70oC. 

Grupa A-1.2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest ze  ródła ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 
4b za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedaw-
cy o parametrach obliczeniowych 130/700C i wę-
złów cieplnych sprzedawcy. 

Grupa A-2.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest ze  ródła ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 
4b za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedaw-
cy o parametrach obliczeniowych 95/700C. 
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Grupa A-2.2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest ze  ródeł ciepła sprzedawcy przy ul. Szpitalnej 
4b i ul. Słowackiego 44 za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej sprzedawcy o parametrach oblicze-
niowych 95/700C i węzłów ciepłej wody uRytkowej 
sprzedawcy. 

Grupa B-3.1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane 
jest ze  ródła ciepła sprzedawcy przy ul. Jelenio-
górskiej 57 za pośrednictwem zewnętrznej instalacji 
odbiorczej sprzedawcy o parametrach obliczenio-
wych 90/70oC. 
 

 
 

4. Rodza e oraz wwsouość pen i seaweu opiae 
 

4.1 Cenw i seawui opiae za piepio 
 

Grupa A-1.1 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

zł/MW/rok 80 149,63 97 782,55 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 6 679,14 8 148,55 

Cena ciepła zł/GJ 20,99 25,61 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,15 16,04 

zł/MW/rok 7 984,79 9 741,44 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 665,4 811,79 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,37 11,43 

 

Grupa A-1.2 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

zł/MW/rok 80 149,63 97 782,55 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 6 679,14 8 148,55 

Cena ciepła zł/GJ 20,99 25,61 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,15 16,04 

zł/MW/rok 10 783,94 13 156,41 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 898,66 1 096,37 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,82 9,54 

 

Grupa A-2.1 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

zł/MW/rok 80 149,63 97 782,55 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 6 679,14 8 148,55 

Cena ciepła zł/GJ 20,99 25,61 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,15 16,04 

zł/MW/rok 16 040,68 19 569,63 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 336,72 1 630,80 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 6,03 7,36 

 

Grupa A-2.2 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

zł/MW/rok 80 149,63 97 782,55 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 6 679,14 8 148,55 

Cena ciepła zł/GJ 20,99 25,61 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,15 16,04 

zł/MW/rok 30 233,55 36 884,93 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 2 519,46 3 073,74 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,64 12,98 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 290 –  23320  – soz. 3186 

Grupa B-3.1 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 298,64 13 784,34 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48,08 58,66 

∗∗∗∗
 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22n. 

 
 
4.2 Seawui opiae za przwiąpzenie do siepi piepiownipze  
 

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące 
stawki opłat za przyłączenie do sieci. 

 
Rodzaj przyłącza Technologia preizolowana 

2 x Dn Stawka opłaty (netto) * 

mm zł/mb 

25 122,64 

32 146,59 

40 158,69 

50 173,50 

65 185,28 

80 209,53 

100 259,02 

125 353,57 

150 389,81 
 

*) do stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 
 

5. Sposób oblipzania opiae 

 
Miesispzna raea opiaew za zamówioną mop pieplną 
– pobierana w kaRdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej 
za zamówiona moc cieplną dla danej grupy taryfo-
wej. 

Opiaea za piepio – pobierana za kaRdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego na przyłączu do węzła 
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych 
w umowach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za 
ciepło dla danej grupy taryfowej.  

Opiaea za nośniu piepia – pobierana za kaRdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w wę le cieplnym 
lub w miejscu ustalonym w umowie, oraz ceny 
nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Miesispzna raea opiaew seaie  za rsirgi przeswiowe 
– pobierana w kaRdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej. 

Opiaea zmienna za rsirgi przeswiowe – pobierana 
za kaRdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazań układu pomia-
rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłą-
czu do węzła cieplnego albo w innych miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowie, oraz stawki opłaty zmien-
nej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opiaea za przwiąpzenie – pobierana po wykonaniu 
przyłącza jako iloczyn długości przyłącza i stawki 
opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla da-
nego rodzaju przyłącza. 
 
 

6. Warrnui seosowania pen i seaweu opiae 
 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują 
przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika 
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 

W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaRy ciepła, 
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– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 

odbiorcy, 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego. 
 
 

7. Wprowadzanie zmian pen i seaweu opiae 
 
Taryfa,  po  zatwierdzeniu  przez  srezesa  Urzędu 
Regulacji gnergetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolno-
śląskiego. 

srzedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niR po upływie 14 dni i nie pó niej niR 
do 45. dnia od daty jej opublikowania.  
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia. 
 
 
 gNgRGgTYKz CIgsLNz 
 w Kamiennej Górze sp. z o.o. 
 sRgZgS ZzRZĄDU 

 GRZEGORZ ODZIMEK 
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ggzemplarze bieRące i z lat ubiegłych oraz załączniki moRna nabywać: 

1) w punktach sprzedaRy: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. sowstańców 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. sowstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoRone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. sowstańców 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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