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3335 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM  
NR XXVII/184/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie opoał za awiaiazezia prowaizozoay przez z izi przeiszkoli 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzRdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity .Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572 ze zmianami) Ra-
da Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla 
dzieci uczęszczajRcych do publicznych przed-
szkoli, przeznaczony na realizację podstaw pro-
gramowych, wynosi pięć godzin dziennie.  

2. Nauczanie i wychowanie przekraczajRce pod-
stawy programowe jest współfinansowane przez 
rodziców (prawnych opiekunów dziecka) lub 
osoby, które do tego się zobowiRuR. 

3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których 
mowa w ust. 2, za kaudR rozpoczętR godzinę  
pobytu dziecka powyuej minimum programowe 
ustala się w wysokości: 
1) 1,30 zł za 1 godzinę od 1 stycznia 2009 r. 
2) 1,45 zł za 1 godzinę od 1 września 2009 r. 

§ 2 

1. Wysokość odpłatności ulega zmniejszeniu o: 
1) 505 za drugie dziecko uczęszczajRce do 

przedszkola, 
2) 905 na trzecie i kolejne dziecko uczęszcza-

jRce do przedszkola. 
2. idpłatność nie obejmuje kosztów dobrowolnych 

zajęć dodatkowych oferowanych przez przed-
szkole. 

§ 3 

Zasady wnoszenia opłat oraz sposób ich rozliczania 
określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem 
przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) 
dziecka lub osobami, które do tego dobrowolnie się 
zobowiRuR. 
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§ 4 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXII/190/ 
/2004 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2004 roku 
w sprawie częściowej odpłatności za usługi przed-
szkoli komunalnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w uycie z dniem podjęcia, z mocR 
obowiRzujRcR od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego. 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM  
NR XXVII/185/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zwolziezia z opoało oi zzooszezia z iazo wpisu w Ewiiezaji 
Dziaoalzoaai Gospoiarazej prowaizozej przez Bur isłrza Brzezu Dolzezo w 
zakresie przeklasofikowazia przei iołu iziaoalzoaai z „PKD 2004” 
                                          za „PKD 2007” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) w zw. z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospo-
darczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się przedsiębiorców będRcych osobami 
fizycznymi z opłaty od zgłoszenia o dokonanie 
zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodar-
czej w przypadku, gdy zmiana ta wynika z przekla-
syfikowania przedmiotu działalności z „PKD 2004” 
na „PKD 2007”. 

§ 2 

Zwolnienie obowiRzuje do dnia 31 grudnia 2009 
roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego. 

§ 4 

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

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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3337 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM  
NR XXVII/186/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zazw ulia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

1. WłRcza się do ulicy Działkowej, połouonej w 
mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonR  w ope-
racie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka  zr 42/5. 

2. WłRcza się do ulicy Polnej, połouonej w mieście 
Brzeg Dolny, działkę oznaczonR w operacie ewi-
dencyjnym: AM 36 iziaoka  zr 42/7. 

3. WłRcza się do ulicy Kwiatowej, połouonej w 
mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonR w ope-
racie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/14. 

Połouenie ulic przedstawia szkic sytuacyjny stano-
wiRcy załRcznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa DolnoślRskiego. 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Oaoąazzik io uaywaoo Raio Miejskiej 
w Brzezu Dolzo  zr XXVII/186/08  
z izia 30 paźizierzika 2008 r.  
(poz. 3337) 
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3338 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE  
NR XXVII/148/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie upoważziezia Dorekłora Miejskiezo Oaroika Po oao Spooeazzej 
w Jaworze io poiej owazia iziaoań wobea ioużzików ali ezłaaojzoay, 
        w ło  io woiawazia ieaozji ai izisłraaojzoay w łoay sprawaay  

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzR-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378 z poźn. zm.) uchwala się, co następu-
je: 

 
§ 1 

Upowaunia się Dyrektora Miejskiego iśrodka Po-
mocy mpołecznej w Jaworze do podejmowania 
działań wobec dłuuników alimentacyjnych przewi-
dzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378  
z poźn. zm), w tym  do wydawania decyzji admini-
stracyjnych w tych sprawach. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 3 

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

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE  
NR XXVII/149/08 

z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie usłazowiezia ai izisłrałora za łarzowisku  iejski  oraz izka-
sezła opoało łarzowej i wosokoaai wozazroizezia za ai izisłrowazie 
                                    oraz izkaso w 2009 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w zwiRzku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Administratorem targowiska miejskiego przy  
ul. DRbrowskiego oraz inkasentem opłaty targowej 
ustanawia się „INWEmTYCJE” sp. z o.o. z siedzibR 
w Jaworze. 

§ 2 

Wynagrodzenie miesięczne za administrowanie  
i inkaso opłaty targowej w 2009 r. stanowi 605 
kwoty zainkasowanych w ciRgu miesiRca opłat 
targowych. 

§ 3 

Z dniem wejścia w uycie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Jawo-
rze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustano-
wienia administratora na targowisku miejskim oraz 
inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagro-

dzenia za administrowanie oraz inkaso w 2008 
roku  zmieniona uchwałR nr XVII/103/07 z dnia  
21 grudnia 2007 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta Jawora. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE  
NR XXVII/153/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

z ieziająaa uaywaoi w sprawie okrealezia zasai zospoiarowazia  
zieruayo oaaia i słazowiąao i woaszoać G izo Jawor 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 11 uchwały nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w 
Jaworze z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie okre-
ślenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiRcymi własność Gminy Jawor (Dz. Urz. 
Woj. DolnoślRskiego z dnia 4 lutego 2008 r. Nr 23, 
poz. 381) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmie-
niu:  
„5. Bonifikat, o których mowa w ust. 1, nie stosu-

je się równieu przy sprzedauy lokali mieszkal-
nych w budynkach, w których wykonano kom-
pleksowy remont dachu lub elewacji w ramach 
gminnych inwestycji i remontów. 

  6. W przypadkach określonych w ust. 5 obniuenie 
ceny sprzedauy lokalu wynosi:  
1) 205, jeueli remont wykonano w czasie nie 

dłuuszym niu 1 rok wstecz, od ogłoszenia 
przez Burmistrza wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia, przy czym za 
datę wykonania remontu przyjmuje się datę 
odbioru końcowego robót budowlanych, 

2) 205 plus dalsze 55 narastajRco za kaudy 
rok, jeueli remont wykonano w czasie po-
przedzajRcym 1 rok od ogłoszenia przez 
Burmistrza wykazu nieruchomości przezna-

czonych do zbycia, lecz nie później niu 8 lat  
od ogłoszenia wykazu, przyjmujRc za datę 
wykonania remontu datę odbioru końcowe-
go robót budowlanych”. 

§ 2 

mprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem 
wejścia w uycie niniejszej uchwały, prowadzi się na 
podstawie jej przepisów.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego i podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze. 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GUROE  
NR XXVI/176/08 

z dnia 11 września 2008 r. 

z ieziająaa uaywaoi w sprawie okrealezia waruzków i łrobu wspierazia 
fizazsowezo rozwoju sporłu kwalifikowazezo za łerezie G izo Miejskiej 
                                           Ka iezza Góra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami1))oraz art. 2 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska 
w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Ka-
miennej Górze z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania finansowe-
go rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gmi-
ny Miejskiej Kamienna Góra: 
1. skreśla się § 2 pkt 2 w dotychczasowym 

brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o na-
stępujRcej treści: 
„2) klubie sporłowo  – naleuy przez to rozu-
mieć prowadzRcR działalność w zakresie sportu 
kwalifikowanego osobę prawnR utworzonR na 
podstawie odrębnych przepisów albo prowadzR-
cR takR działalność osobę fizycznR będRcR 
przedsiębiorcR w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 
155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami3))”; 

2. skreśla się § 4 ust. 2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamiennej Góry. 

§ 3 

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

PRZEWiDNICZĄCA RADY 
 

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 

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

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

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970,  
z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1268. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GUROE 
NR XXVII/185/08 

z dnia 24 września 2008 r. 

w sprawie z iazo Słałułu G izo Miejskiej Ka iezza Góra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym  (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

mkreśla się załRcznik nr 4 do  mtatutu Gminy Miej-
skiej Kamienna Góra w dotychczasowym brzmieniu 
i nadaje się mu nowe brzmienie o następujRcej tre-
ści: „ZałRcznik nr 4 do mtatutu Gminy Miejskiej 
Kamienna Góra 

WYKAO MIEJSKICH JEDNOSTEK 
ORGANIOACYJNYCH 

ORAO 
SPUŁEK PRAWA HANDLOWEGO O UDOIAŁEM 

GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GURA 

Jeizosłki buiżełowe 

1. UrzRd Miasta, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Ka-
mienna Góra; 

2. Miejski iśrodek Pomocy mpołecznej, al. Wojska  
Polskiego 1, 58-400 Kamienna Góra; 

3. Miejskie Centrum Kultury lizycznej, ul. Piotra 
mciegiennego 11, 58-400 Kamienna Góra, 

4. Zespół mzkół, ul. Lubawska 8, 58-400 Kamienna 
Góra; 

5. Gimnazjum nr 2, ul. M. mkłodowskiej-Curie 2, 
58-400 Kamienna Góra; 

6. mzkoła Podstawowa nr 1, pl. Kościelny 1,  
58-400 Kamienna Góra; 

7. mzkoła Podstawowa nr 2, ul. Jeleniogórska 7, 
58-400 Kamienna Góra. 

Oakoaio buiżełowe 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami ułobko-
wymi, ul. mpacerowa 12, 58-400 Kamienna Gó-
ra; 

2. Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 4, 58-400 Kamienna Góra; 

3. Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Papieua Jana 
Pawła II 20, 58-400 Kamienna Góra. 

Izsłołuaje kulłuro 

1. Muzeum Tkactwa DolnoślRskiego, plac Wolności 
11, 58-400 Kamienna Góra; 

2. Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 4,  
58-400 Kamienna Góra; 
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3. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 4, 58-400 Kamienna Góra. 

Spóoki prawa yazilowezo z uiziaoe  G izo  
Miejskiej Ka iezza Góra 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo WodociRgów i Kanali-
zacji sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 58-400 Ka-
mienna Góra; 

2. mpółka Mieszkaniowa sp. z o.o., ul. Henryka 
mienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra; 

3. Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej 
„mANIKiM” sp. z o.o., ul. Nadbrzeuna 5a, 58-
420 Lubawka; 

4. mpecjalna mtrefa Ekonomiczna Małej Przedsię-
biorczości m.A. w Kamiennej Górze, ul. Papieua 
Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra; 

5. Towarzystwo  Budownictwa  mpołecznego  
„TBm” sp. z o.o., ul. Henryka mienkiewicza 7, 
58-400 Kamienna Góra.” 

§ 2 

W pozostałym zakresie ww. uchwała pozostaje bez 
zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa DolnoślRskiego. 
 

PRZEWiDNICZĄCA RADY 
 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAD 
NR XXVII/148/2008 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie zwolziezia z opoało oi zzooszezia o iokozazie wpisu io ewiiezaji 
iziaoalzoaai zospoiarazej 

 Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Pra-
wo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym 
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się z obowiRzku wnoszenia opłaty od zgło-
szenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej osoby, które w roku 2009 zarejestru-
jR działalność gospodarczR po raz pierwszy. Zwol-
nienie nie dotyczy osób, które prowadziły działal-
ność gospodarczR jako wspólnicy w spółkach cy-
wilnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubań. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie z dniem 1 stycznia  
2009 r., jednak nie wcześniej niu po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego. 
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY RADY 
 

MAŁGORZATA GRZESIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXIX/155/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie z iazo uaywaoo zr XVI/75/07 Raio Miejskiej G izo Mirsk z izia 
29 paźizierzika 2007 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi 
             zieruayo oaai oraz opoało łarzowej za łerezie z izo Mirsk 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2006 r. Nr181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a 
pkt  2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, 
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) Rada Miejska Gmi-
ny Mirsk uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy 
Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz opłaty targowej na terenie gminy 
Mirsk § 3 otrzymuje brzmienie:  
„1. ipłatę targowR pobiera się dziennie od osób 

fizycznych, osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych nieposiadajRcych osobowości praw-
nej dokonujRcych sprzedauy na targowiskach  
i innych miejscach. 

 2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opła-
ty targowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: 
a) drobna sprzedau  z ręki, kosza, wiadra – 

5,00 zł, 
b) sprzedau towarów ze stanowisk handlo-

wych za kaudy rozpoczęty metr bieuRcy 
stanowiska – 7,00 zł. 

 3. mprzedau dokonywana we wtorki dotyczRca 
ziemniaków, zboua i trzody chlewnej – 13,00 zł 
bez względu na formę tej sprzedauy.   

 4. Poboru opłaty targowej od osób prowadzRcych 
sprzedau na targowisku miejskim i na ul. Boha-
terów z nad Nysy dokonuje Krzysztof Hnydy-
szyn zamieszkały Mirsk, ul. Polna 54.  

 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta okre-
ślonego w punkcie 4 w wysokości 255 wpły-
wów inkasa. 

 6. Pobrane opłaty naleuy wpłacać w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy gotówkR do dnia 10 kaudego 
miesiRca za miesiRc poprzedni. 

 7. Poboru opłaty targowej na terenach innych niu 
wymieniono w ust. 4 dokonuje mtraunik mtrauy 
Miejskiej. 

 8. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedau runa 
leśnego w zakresie drobnej sprzedauy z ręki, 
kosza i wiadra.”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta i Gminy Mirsk. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR od 
29 października 2008 r. 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ  

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXIX/156/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie okrealezia wosokoaai sławek  poiałku oi zieruayo oaai oraz 
opoało łarzowej za łerezie z izo Mirsk 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 
r. Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Na terenie miasta i gminy Mirsk ustala się stawki 
podatku od nieruchomości w wysokości: 
1) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich części – 0,62 zo 
2) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków lub 

ich części zwiRzanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej –19,01 zo 

3) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zo  

4) od 1m² powierzchni uuytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części; w tym zajętych  na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
uytku publicznego przez organizacje pouytku pu-
blicznego – 5,70 zo  

5) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

6) od 1 m² powierzchni gruntów zwiRzanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 0,74zo 

7) od 1 m² powierzchni uuytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zo 

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 3,90 zo  

9) od 1m² powierzchni pozostałych gruntów; w 
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pouytku publicznego przez orga-
nizację pouytku publicznego – 0,28 zo 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości  budyn-
ki, budowle i zajęte pod nie grunty:  

a) słuuRce działalności statutowej zwiRzanej z 
ochronR przeciwpouarowR, 

b) słuuRce działalności statutowej w zakresie 
kultury. 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budow-
le słuuRce do odprowadzenia i oczyszczania    
ścieków.  

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości składo-
wisko odpadów komunalnych i cmentarze. 

§ 3 

Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszej 
uchwały stanowi pomoc de minimis zgodnie z roz-
porzRdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z  
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87  
i 88 Traktatu do pomocy de minimis.  

§ 4 

1. ipłatę targowR pobiera się dziennie od osób 
fizycznych i prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych nieposiadajRcych osobowości prawnej 
dokonujRcych sprzedauy na targowiskach i in-
nych miejscach , na których dokonywana jest 
sprzedau. 

2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty 
targowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: 
a) drobna sprzedau z ręki, kosza, wiadra – 5,00 zo 
b) sprzedau towarów ze stanowisk handlowych: 

– stanowisko o długości 1 mb – 7,00 zo    
– stanowisko o długości 2 mb – 12,00 zo 
– za kaudy kolejny rozpoczęty  mb powyuej 

2 mb – 3,00 zo. 
3. mprzedau dokonywana we wtorki dotyczRca 

ziemniaków, zboua i trzody chlewnej – 13,00 zo 
bez względu na formę tej sprzedauy.   

4. mtawka opłaty targowej nie moue przekroczyć 
658,49 zł dziennie. 

5. Poboru opłaty targowej od osób prowadzRcych 
sprzedau na targowisku miejskim i na ulicy Bo-
haterów z nad Nysy dokonuje  Krzysztof Hnydy-
szyn zamieszkały Mirsk, ul. Polna 54.     
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6. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określo-
nego w ust. 5 w wysokości 255 wpływów  in-
kasa. 

7. Pobrane  opłaty naleuy wpłacać w kasie Urzędu 
Miasta i  Gminy gotówkR do dnia 10 kaudego 
miesiRca za miesiRc poprzedni. 

8. Poboru opłaty targowej na terenach innych niu 
wymieniono w ust. 5 dokonuje mtrau Miejska. 

9. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedau runa 
leśnego w zakresie drobnej sprzedauy z ręki, ko-
sza i wiadra.  

§ 5 

1. Traci moc uchwała nr XVI/75/07 Rady Miejskiej 
Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz opłaty targowej na tere-
nie gminy Mirsk z dniem 1 stycznia 2009 r. 

2. Traci moc uchwała nr XXIX/155/08 Rady Miej-
skiej Gminy Mirsk z dnia  29  października  
2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/ 

/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia  
29 października 2007 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk z 
dniem 1 stycznia 2009 r. 

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mirsk. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od  
roku podatkowego 2009. 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXIX/157/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie usłalezia wosokoaai sławek poiałku oi aroików łrazsporłowoay 
za 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzR-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 
Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków 
transportowych w Gminie Mirsk uzaleuniona jest od 
rodzaju środka transportowego, roku produkcji po-
jazdu, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawiesze-
nia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia w au-
tobusach. 

§ 2 

Roczne stawki podatku od środków transporto-
wych ustala się jak niuej: 

1. Sa oayoio aiiżarowe o iopuszazalzej  asie 
aaokowiłej powożej 3,5 łozo i poziżej 12 łoz bez 
wzzliiu za wiek pojaziu: 
a) powyuej  3,5 tony do 5,5 tony włRcznie – 
700 zo 

b) powyuej 5,5 tony do 9 ton włRcznie – 1.100 
zo 

c) powyuej 9 ton – 1.300 zo. 
2. Sa oayoio aiiżarowe w zależzoaai oi liazbo 
osi, iopuszazalzej  aso aaokowiłej pojaziu i ro-
izaju zawieszezia: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) Roczna stawka w złotych 

Lp. 

nie mniej niu mniej niu 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym 

za równowaune 

inne systemy zawie-
szenia 

iwie osie 

a) 12 13 1.200zł 1.200zł 

b) 13 14 1.250zł 1.300zł 

c) 14 15 1.300zł 1.400zł 

d) 15 – 1.350zł 1.700zł 

łrzo osie 

a) 12 17 1.200zł 1.350zł 

b) 17 19 1.300zł 1.400zł 

c) 19 21 1.450zł 1.650zł 

d) 21 23 1.650zł 1.700zł 

e) 23 25 1.700zł 1.950zł 

f) 25 – 1.800zł 2.000zł 

azłero i wiiaej osi 
a) 12 25 1.800zł 2.350zł 

b) 25 27 1.900zł 2.450zł 

c) 27 29 2.100zł 2.550zł 

d) 29 31 2.300zł 2.600zł 

e) 31 – 2.650zł 2.650zł 

 
3. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o iopusz-
azalzej  asie aaokowiłej zespoou pojaziów oi 3,5 łozo i poziżej 12 łoz – 1.500 zo       

4. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o iopusz-
azalzej  asie aaokowiłej zespoou pojaziów, w zależzoaai oi liazbo osi, iopuszazalzej   asie aaokowiłej 
pojaziu i roizaju zawieszezia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciRgnik siodłowy +  

naczepa, ciRgnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Roczna stawka w złotych 

Lp. 

nie mniej niu mniej niu 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

 pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za  

równowaune 

inne systemy 
zawieszenia 

iwie osie 
a) 12 18 1.450zł 1.800zł 

b) 18 25 1.600zł 1.900zł 

c) 25 31 1.700zł 2.000zł 

d) 31 – 1.800zł 2.080zł 

łrzo osie 
a) 12 40 2.000zł 2.080zł 

b) 40 – 2.300zł 2.650zł 
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5. Przoazepo i zaazepo z wojąłkie  związazoay 
wooąazzie z iziaoalzoaaią rolziazą prowaizozą 
przez poiałzika poiałku rolzezo, kłóre oąazzie z 
pojazie  silzikowo  posiaiają iopuszazalzą 
 asi aaokowiłą oi 7 łoz i poziżej 12 łoz  
1.000 zo, 

6. Przoazepo i zaazepo, z wojąłkie  związazoay 
wooąazzie z iziaoalzoaaią rolziazą prowaizozą 
przez poiałzika poiałku rolzezo, kłóre oąazzie z 
pojazie  silzikowo  posiaiają iopuszazalzą 
 asi aaokowiłą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciRgnik siodłowy +  

naczepa, ciRgnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Roczna stawka w złotych 

Lp. 

nie mniej niu mniej niu 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równowaune 

inne systemy zawie-
szenia 

jeiza oa 

a) 12 18 900zł 1.100zł 

b) 18 25 1.000zł 1.200zł 

c) 25 –              1.100zł            1.300zł 

iwie osie 

a) 12 28 900zł 1.100zł 

 b) 28 33 1.000zł            1.300zł 

c) 33 38              1.100zł            1.645zł 

d) 38 –              1.400zł            2.000zł 

łrzo osie 

a) 12 38              1.200zł           1.400zł 

b) 38 –              1.400zł           1.600zł 

 
7. Aułobuso o liazbie  iejsa io sieizezia: 

a) mniej niu 15  miejsc–  1.100 zo  
b) od 15 do 29 miejsc włRcznie – 1.600 zo 
c) równej  i wyuszej niu 30 miejsc – 2.050 zo  

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI /76/07 Rady Miejskiej 
Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych z dniem 1 stycznia  
2009 r. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Mirsk. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXIX/158/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie obziżezia aezo skupu żoła io aelów wo iaru poiałku rolzezo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 Nr 109, 
poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

ibniua się cenę skupu uyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszonR w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu mtatystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
uyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mirsk . 

§ 3 

Uchwała w chodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, nie wcześniej jednak niu  
z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY 
NR XXIII/128/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai  
za 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. ikreśla się następujRce stawki podatku od nie-
ruchomości  

Obowiązująae za łerezie G izo 

1) od gruntów:  
a) zwiRzanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób skla-
syfikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,69 zo oi 1  ² powierzayzi,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 
3,90 zo oi 1 ya powierzayzi,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pouytku publicznego przez organizacje po-
uytku publicznego – 0,35 zo oi 1  ² po-
wierzayzi;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,57 zo oi 1  ² po-
wierzayzi użołkowej,  
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b) zwiRzanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 18,90 zo 
oi 1  ² powierzayzi użołkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,09 zo oi 
1  ² powierzayzi użołkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,94 zo oi  1  ² po-
wierzayzi użołkowej,  

e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pouytku publicznego przez organizacje po-
uytku publicznego – 6,30 zo oi 1  ² po-
wierzayzi użołkowej,  

3) od budowli – 2% iay warłoaai określonej na 
podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Niemcza. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR 
od 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
JERZY PROKOP 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY 
NR XXIII/129/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zwolzień oi poiałku oi zieruayo oaai i oi poiałku oi aroików 
łrazsporłowoay 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 7 ust. 3 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) budynki, grunty i budowle słuuRce działalno-

ści  kulturalnej, sportowej, pomocy społecz-
nej, zabezpieczeniu przeciwpouarowemu,  

b) cmentarze,            
2. zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obej-

mujR budynków i gruntów zwiRzanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transporto-
wych: 
a) środki transportowe słuuRce dowozowi dzieci  

i młodzieuy do szkół. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Niemcza.   

§ 4 

Traci moc uchwała nr III/15/06  Rady Miejskiej w 
Niemczy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości i od podat-
ku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR od 1 stycznia 
2009 roku.  
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
JERZY PROKOP 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY 
NR XXIII/132/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie uizielezia upoważziezia 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzR-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upowaunia Kierownika iśrodka Pomocy mpołecznej 
w Niemczy PaniR Beatę Roszko do prowadzenia 
całości postępowania wobec dłuuników alimenta-
cyjnych, a takue do wydawania w tych sprawach 
decyzji. 

§ 2 

Upowaunienie waune jest do odwołania, nie dłuuej 
niu do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Kierow-
nika iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy. 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Niemcza 

§ 4 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
JERZY PROKOP 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/207/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) Rada Miejska w iławie uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

ikreśla się następujRce stawki podatku od nieru-
chomości obowiRzujRce na obszarze miasta iława: 
1. id gruntów: 

a) zwiRzanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,70 zo od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zo 
od  1 ha powierzchni, 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-

uytku publicznego przez organizacje pouytku 
publicznego – 0,30 zo od 1 m² powierzchni.  

2. id budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,60 zo od 1 m² powierzchni 

uuytkowej,  
b) zwiRzanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,00 zo od 1 m² 
powierzchni uuytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zo od 1 m² po-
wierzchni uuytkowej, 
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d) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
3,80 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pouytku pu-
blicznego przez organizacje pouytku publicz-
nego – 5,80 zo od 1 m² powierzchni uuytko-
wej.   

3. id budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta iława.      

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/103/07 Rady Miejskiej  
w iławie z dnia 25 października 2007 roku w spra-
wie określenia wysokości rocznych stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nie-
ruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od  
1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich : 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/208/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zwolzień w poiałku oi zieruayo oaai 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity  Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w iławie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
a) budynki i grunty lub ich części zajęte na dzia-

łalność statutowR w zakresie pomocy spo-
łecznej, kultury oraz kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji, 

b) budynki i grunty lub ich części zajęte pod 
cmentarze, 

c) budynki i grunty lub ich części wykorzysty-
wane na cele działalności oświatowo-
wychowawczej, 

d) budynki i grunty lub ich części zajęte na po-
trzeby świetlic. 

e) grunty zajęte na parki i skwery publicznie do-
stępne. 

2. Zwolnienia, o których mowa ust. 1, nie obejmu-
jR budynków i gruntów lub ich części wykorzy-

stywanych na prowadzenie działalności gospo-
darczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta iława. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/209/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie okrealezia wosokoaai roazzoay sławek poiałku oi aroików 
łrazsporłowoay 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych1 (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:   

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego: 
1) od samochodu cięuarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

Lp. 
mamochody cięuarowe o dopuszczalnej            

masie całkowitej (w tonach) 
mtawka podatku (w złotych) 

1. powyuej  3,5–5,5 włRcznie   696,00 
 

2. Powyuej 5,5–9 włRcznie 1.128,00 
 

3. Powyuej 9 poniuej 12 1.368,00 
 

2) od samochodu cięuarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyuszej niu 12 ton w 
zaleuności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

mtawka podatku (w złotych) 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

iś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym  

lub zawieszeniem uznanym  
za równowaune 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE  imIE 
1. nie mniej niu 12   2.388,00 2.460,00 

TRZY imIE 
2. nie mniej niu 12  mniej niu 15  2.436,00 2484,00 
3. nie mniej niu 15  mniej niu 19  2.436,00 2484,00 
4. nie mniej niu 19   2.436,00 2.484,00 

CZTERY imIE I WIĘCEJ 

5. nie mniej niu12 mniej niu 23 2.496,00 2.520,00 
6. nie mniej niu 23 mniej niu 29 2.496,00 2.520,00 
7. nie mniej niu 29  2.496,00 2.640,00 

 

3) od ciRgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uuywania łRcznie z naczepR lub przyczepR 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu; 

 

Lp. 

CiRgniki siodłowe i balastowe 
łRcznie z naczepR lub przyczepR  

o masie całkowitej zespołu 
pojazdów (w tonach) 

mtawka podatku 
(w złotych) 

1. od 3,5 – poniuej 12 1.596,00 
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4) od ciRgnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uuywania łRcznie z naczepR lub przyczepR 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyuszej niu 12 ton w zaleuności od 
liczby osi i rodzaju zawieszenia; 

 
Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów ciRgnik 
siodłowy +naczepa, ciRgnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

mtawka podatku 
(w złotych) 

 iś jezdna ( osie jezdne ) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równowaune 

Inne systemy zawieszenia  
od jezdnych 

DWIE imIE 
1. nie mniej niu 12 mniej niu 25 1.968,00 1.992,00 
2. nie mniej niu 25 włRcznie 36  1.968,00 1.992,00 

3. powyuej 36  2.028,00 2.184,00 
TRZY imIE I WIĘCEJ 

4. nie mniej niu 12 włRcznie 36 1.968,00 2.052,00 
5. powyuej 36  2.532,00 2.580,00 

 

5) od przyczep i naczep, które łRcznie z pojazdem silnikowym posiadajR dopuszczalnR masę całkowitR od 
7 ton i poniuej 12 ton; 

 

Lp. Przyczepy i naczepy łRcznie z pojazdem silnikowym 
o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) 

mtawka podatku 
(w  złotych) 

1. od 7 – poniuej 12 1.356,00 
 

6) od przyczepy i naczepy, które łRcznie z pojazdem silnikowym posiadajR dopuszczalnR masę całkowitR 
równR lub wyuszR niu 12 ton w zaleuności od liczby osi i rodzaju zawieszenia; 

 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna  masa 
całkowita zespołu  pojazdów, naczepa 

lub przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

mtawka podatku 
(w złotych) 

 iś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym  

za równowaune 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

JEDNA iy 
 1. nie mniej niu 12  1.500,00 1.500,00 

DWIE imIE 
 2. nie mniej niu 12 mniej niu 23 1.596,00 1.596,00 
 3. nie mniej niu 23 włRcznie 36 1.596,00 1.596,00 
 4. powyuej 36  1.944,00 1.944,00 

TRZY imIE I WIĘCEJ 
  5. nie mniej niu 12 36 włRcznie 1.596,00 1.596,00 
  6. powyuej 36  2.028,00 2.028,00 

 

7. od autobusu w zaleuności od liczby miejsc do siedzenia; 
 

Lp. Autobusy ilość miejsc do siedzenia mtawka podatku (w złotych) 
1. mniejszej niu  30 miejsc 1.476,00 
2. równej lub wyuszej niu 30 miejsc 1.872,00 

 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/104/07 Rady Miejskiej w iławie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie 
ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.  
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta iława. 

§ 4 

Uchwała  wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Wojewódz-
twa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

_________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne: tekst jedn. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/210/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie opoało oi posiaiazia psów za 2009 rok 

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

 
 

§ 1 

Wprowadza się na terenie miasta iława opłatę od 
posiadania psów. 

§ 2 

mtawkę rocznR opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 60,00 zł od jednego psa oraz 
30,00 zł za kaudego następnego psa posiadanego 
przez osobę fizycznR. 

§ 3 

1. Dla mieszkańców miasta iława, którzy dokonali 
adopcji bezpańskiego psa przebywajRcego we 
wskazanej przez Gminę Miasto iława placówce, 
ma zastosowanie 905 zniuki opłaty, o której 
mowa w § 2 uchwały. 

2. Warunkiem zastosowania zniuki jest przedłouenie 
zaświadczenia z ww. placówki o umieszczenie 

psa na zlecenie Gminy Miasto iława oraz przed-
łouenie kserokopii umowy adopcyjnej.  

3. Zniuka, o której mowa w pkt. 1 ma zastosowa-
nie na okres 12 miesięcy.  

§ 4 

1. ipłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a 
w przypadku powstania obowiRzku jej uiszczenia 
po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powsta-
nia tego obowiRzku. W przypadku powstania lub 
wygaśnięcia obowiRzku uiszczenia opłaty w ciR-
gu roku podatkowego, stawkę rocznR zmniejsza 
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym 
nie istniał obowiRzek jej zapłaty.  

2. ibowiRzek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiRca następujRcego po miesiRcu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniajRce 
powstanie tego obowiRzku i wygasa z upływem 
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miesiRca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niajRce ten obowiRzek. 

§ 5 

Wpłaty opłaty mouna dokonywać bezpośrednio w 
kasie Urzędu Miejskiego w iławie, lub na konto 
urzędu w: Bank mpółdzielczy w iławie  nr 49 9585 
0007 0010 0016 7716 0028. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XV/117/07 Rady Miejskiej z 
dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od po-
siadania psów na 2008 rok 

§ 7 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta iława. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

_________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/211/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie sławek opoało łarzowej za łerezie  iasła Ooawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami 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, Nr 116, poz. 730) Rada 
Miejska w iławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w iławie: 
– ikreśla wysokość stawek opłaty targowej, 
– ikreśla zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty targowej, 
– ZarzRdza pobór opłaty targowej w drodze inka-

sa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za 
inkaso. 

§ 2 

1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy 
sprzedauy detalicznej prowadzonej:  

a) z wozu konnego (od wozu) – 12,00 zł, 
b) z samochodu osobowego lub dostawczego 

(od samochodu) do 3,5 tony  – 17,00 zł, 
c) z samochodu powyuej 3,5 tony, platformy, 

przyczepy samochodowej (od samochodu, 
platformy, przyczepy) – 30,00 zł.  

2. Przy sprzedauy obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, 
wiadra itp. przez indywidualnych producentów 
sprzedajRcych wytwory własnej produkcji w ma-
łych ilościach (od osoby)  – 3,00 zł.  

3. Przy sprzedauy ze stołu, koca, płachty, łóuka 
itp.(za 1 m2 zajmowanej powierzchni)  – 7,00 zł. 
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4. Przy sprzedauy na targowisku prywatnym usy-
tuowanym w iławie przy ul. mportowej za kau-
de stoisko (poza pawilonami) 6,00 zł. 

§ 3 

W przypadku gdy pozostawiony na terenie targowi-
ska samochód spełnia rolę tzw. „magazynu” pobie-
rana jest opłata targowa zgodnie z właściwR staw-
kR określonR w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały. 

§ 4 

Rolnikom sprzedajRcym, na targowisku miejskim, 
własne płody rolne wprowadza się 505 zniukę. 
PodstawR zastosowania powyuszej zniuki jest oka-
zanie decyzji na podatek rolny lub decyzji na łRczne 
zobowiRzanie pienięune. 

§ 5 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie moue prze-
kroczyć kwoty 658,49 zł. 

§ 6 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,  
w którym dokonywana jest sprzedau. 

§ 7 

Do poboru opłat targowych upowaunia się: 
a) Pana Henryka Medeckiego oraz Pana Andrzeja 

Morawskiego, z którymi będR zawarte umowy o 
inkaso w wysokości 105 od pobranych w ciRgu 
miesiRca opłat targowych na terenie miasta 
iława, 

b) Pana Władysława Łuczkiewicza, z którym za-
warta będzie umowa o inkaso w wysokości 55 
od pobranych w ciRgu miesiRca opłat na targo-
wisku prywatnym przy ul. mportowej w iławie. 

§ 8 

ipłatę targowR pobiera się niezaleunie od naleuno-
ści przewidzianych w odrębnych przepisach za ko-
rzystanie z urzRdzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez zarzRdcę targowiska. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta iława. 

§ 10 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w iławie  
nr XV/120/07 z dnia 29 listopada 2007r. w spra-
wie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie 
miasta iława. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego i obowiRzuje od  roku podatkowego 
2009 roku. 
 

 
PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

__________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992) 

2) dyrektywy 1999/62/EWG z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowania niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/220/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie z iazo uaywaoo zr XXV/204/08 Raio Miejskiej w Ooawie z izia 
25 wrzeazia 2008 roku w sprawie łrobu uizielazia i rozliazazia iołaaji zie-
publiazzo  szkooo  i plaaówko  oawiałowo  prowaizozo  przez osobo 
                                           fizoazze i prawze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzRdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w zwiRzku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o sys-
temie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Miejska w iławie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXV/204/08 Rady Miejskiej w iła-
wie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szko-
łom i placówkom oświatowym prowadzonym przez 
osoby fizyczne i prawne wprowadza się następujR-
cR zmianę: 
W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wymogu złouenia wniosku o dotację nie póź-

niej niu do dnia 30 września roku poprzedzajR-
cego rok udzielenia dotacji nie stosuje się w 
przypadku, gdy w trakcie roku buduetowego 
zlikwidowana zostaje szkoła publiczna lub pla-
cówka publiczna prowadzona przez Gminę 
Miasto iława, a w ich miejsce i przejmujRc ich 
działalność uruchomiona zostaje publiczna lub 
niepubliczna szkoła lub placówka wymieniona 
w § 2, prowadzona przez osobę fizycznR lub 
prawnR.” 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta iława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR od 
1 września 2008 roku. 
        
 

PRZEWiDNICZĄCY  
RADY MIEJmKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ODROJU 
NR XXIII/151/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie usłalezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai 

 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), ob-
wieszczenia Ministra linansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski 
z 2008 r. Nr 59, poz. 531) 

 
 

§ 1 

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości w 
wysokości: 
1. od gruntów: 

a) zwiRzanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,71 zo od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,79 zo 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pouytku pu-
blicznego przez organizacje pouytku publicz-
nego – 0,35 zo od 1 m2 powierzchni;  

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,59 zo od 1 m2 powierzchni 

uuytkowej, 
b) zwiRzanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,52 zo od 1 m2 
powierzchni uuytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,01 zo od 1 m2 po-
wierzchni uuytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności  gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych – 3,90 zo od 1 m2 powierzchni uuyt-
kowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pouytku pu-
blicznego przez organizacje pouytku publicz-
nego: 
– 6,48 zo od 1 m2 powierzchni uuytkowej – 

od osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych, w tym spółek niemajRcych osobo-
wości prawnej,  

– 6,48 zo od 1 m2 powierzchni uuytkowej 
zajętej na garaue wolno stojRce i domki 
letniskowe – od osób fizycznych, 

– 3,24 zo od 1 m2 powierzchni uuytkowej - 
od wszystkich pozostałych budynków lub 
ich części – od osób fizycznych; 

3. od budowli – 2% ich wartości. 
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§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na okres  
2 lat, budynki lub ich części mieszkalne, w których 
w 2009 r. zainstalowano ogrzewanie ekologiczne. 
Zwolnienie przysługuje poczRwszy od 2009 r.  
i obowiRzuje do końca 2010 r. 
Podatnik jest zobowiRzany: 
– złouyć wniosek o udzielenie zwolnienia, w 

pierwszym roku jego obowiRzywania, 
– udokumentować fakt zainstalowania ogrzewania 

ekologicznego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Polanica-Zdrój.  

 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXVII/257/2005 Rady Miej-
skiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2005 
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości ze zmianami. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR od 
1 stycznia 2009 r.  
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
MAGDALENA PTASZEK

_____________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowane-
go towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 
187 z 20.07.1999).Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez RzeczpospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ODROJU 
NR XXIII/152/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie usłalezia wosokoaai iziezzoay sławek opoało uzirowiskowej, 
zarząizezia jej poboru w  iroize izkasa  oraz  okrealezia  izkasezłów i  iay 

wozazroizezia 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. d), pkt 2 
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i obwiesz-
czenia Ministra linansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. z dnia 29 lipca 2008 roku (Monitor 
Polski z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wyso-
kości  3,00 zo  dziennie od osób dorosłych i 505 
tej kwoty od dzieci i młodzieuy do lat 16. 

§ 2 

Do poboru opłaty uzdrowiskowej zobowiRzane sR : 
administracje domów wczasowych, wypoczynko-
wych, hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk, za-
kładów uzdrowiskowych, sanatoriów itp. obiektów 
usługowych oraz właściciele budynków prywatnych 
prowadzRcych działalność gospodarczR typu wyna-
jem kwater.                     

ipłata uzdrowiskowa pobierana jest nie później niu 
w ostatnim dniu pobytu osoby zobowiRzanej do jej 
uiszczenia. 

§ 3 

ZarzRdza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze 
inkasa na następujRcych warunkach: 
1. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiR-

zanych do jej poboru wyznacza się osoby praw-
ne będRce właścicielami lub administratorami 
nieruchomości oraz osoby fizyczne posiadajRce 
upowaunienie imienne wystawione przez właści-
cieli lub administracje nieruchomości, na terenie 
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których będzie prowadzony pobór opłaty uzdro-
wiskowej. 

2. Pobór opłaty uzdrowiskowej będzie dokonywany 
na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze 
K-103 wydawane i ewidencjonowane przez kasę 
Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju. 

3. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci 
zobowiRzani sR przekazywać za  pośrednictwem  
banku lub urzędu pocztowego na konto Urzędu 
Miejskiego w Polanicy-Zdroju raz w miesiRcu, w  
terminie do 30 dnia miesiRca, którego rozliczenie 
dotyczy. 

4. Za pobór opłaty uzdrowiskowej inkasentom 
przyznaje się prowizję w wysokości 105 od za-
inkasowanej kwoty, która będzie wypłacana  
10 kaudego miesiRca w Kasie Urzędu lub prze-
kazywana na konto – po przedstawieniu przez 
inkasenta miesięcznego rozliczenia pobranej  
opłaty uzdrowiskowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi 
Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XII/70/2007 Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r.  
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty uzdrowiskowej, zarzRdzenia jej poboru  
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich 
wynagrodzenia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
MAGDALENA PTASZEK 

______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowane-
go towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 
187 z 20.07.1999).Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez RzeczpospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOCOYTNEJ 
NR XXII/143/08 

z dnia 23 października 2008 r. 

w sprawie okrealezia roizaju awiaiazeń po oao zirowołzej ila zauazoaieli 
szkóo, ila kłóroay orzaze  prowaiząao  jesł G iza Szazołza oraz 
                           waruzków i sposobu iay przozzawazia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.). 
i art. 72 ust. 1 w zwiRzku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada 
Miejska w mzczytnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nauczycielom, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 4 
ustawy – Karta Nauczyciela, zwanymi dalej „na-
uczycielami”, przyznaje się świadczenia w ramach 
pomocy zdrowotnej. 

§ 2 

1. W buduecie gminy mzczytna przeznacza się 
środki finansowe na pomoc zdrowotnR dla na-
uczycieli korzystajRcych z opieki zdrowotnej. 

2. Wysokość środków finansowych na pomoc 
zdrowotnR dla nauczycieli określona jest na kau-

dy rok w planach finansowych placówek oświa-
towych, dla których organem prowadzRcym jest 
gmina mzczytna. 

3. yrodkami, o których mowa w ust. 2, dysponujR 
dyrektorzy szkół. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasił-
ku pienięunego, zwanego dalej zasiłkiem. 

5. Decyzje o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświa-
towych gminy mzczytna podejmuje dyrektor,  
a dla dyrektorów Burmistrz mzczytnej w ramach 
funduszu, którym dysponuje dana placówka. 
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6. Zasiłek moue być przyznany nauczycielowi nie 
częściej niu raz w roku. 

§ 3 

Zasiłek moue być przyznany w zwiRzku z: 
1. stosowaniem profilaktyki prozdrowotnej z zakre-

sie szczepień ochronnych, 
2. dofinansowaniem kosztu zakupu lekarstw w 

zwiRzku z przewlekłR chorobR, 
3. dofinansowaniem kosztu niezbędnych zabiegów 

rehabilitacyjnych, 
4. dofinansowaniem kosztu zakupu specjalistycz-

nego sprzętu medycznego lub środków pomoc-
niczych niezbędnych dla dalszego, prawidłowe-
go wykonywania zawodu, w szczególności: oku-
larów, aparatów słuchowych, protez, 

5. koniecznościR zapewnienia dodatkowej opieki w 
czasie choroby. 

§ 4 

1. Wysokość pomocy zdrowotnej uzaleuniona jest 
od posiadanych środków finansowych, sytuacji 
materialnej wnioskodawcy oraz liczby złouonych 
wniosków. 

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest 
złouenie wniosku, którego wzór stanowi załRcz-
nik do uchwały. 

3. Do wniosku winny być dołRczone: 

a) oświadczenie o dochodach netto na jednego 
członka rodziny ze wszystkich źródeł przy-
chodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedza-
jRcych złouenie wniosku. 

b) zaświadczenie o leczeniu, 
c) kopie rachunków, faktur z wyszczególnie-

niem kosztów za świadczenia pomocy zdro-
wotnej, o których mowa w § 3. 

4. Wniosek składany jest przez nauczyciela.  
Z wnioskiem mogR wystRpić równieu inne oso-
by, upowaunione przez nauczyciela, w przypad-
ku, gdy nauczyciel ten nie jest zdolny osobiście 
do podejmowania czynności w tym zakresie. 

5. Wnioski rozpatrywane sR w miarę potrzeb, lecz 
nie rzadziej niu dwa razy w roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
mzczytnej. 

§ 6 

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

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
RENATA IDZIK 
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Oaoąazzik io uaywaoo Raio Miejskiej 
w Szazołzej zr XXII/143/08 z izia  
23 paźizierzika 2008 r. (poz. 3359) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOKLARSKIEJ PORĘBIE 
NR XXVI/295/08 

z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie z iazo uaywaoo zr LI/575/06 Raio Miejskiej w Szklarskiej Pori-
bie z izia 26 wrzeazia 2006 r. w sprawie zaiazia słałułu Miejskie u 
                    Oaroikowi Po oao Spooeazzej w Szklarskiej Poribie 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miejska w mzklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LI/575/06 Rady Miejskiej w mzklar-
skiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie 
nadania statutu Miejskiemu iśrodkowi Pomocy 
mpołecznej w mzklarskiej Porębie wprowadza się 
następujRce zmiany: 
1) w § 2 uchwały dopisuje się punkt 11 o następu-

jRcej treści 
„11. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o do-
datkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami); 

2) w § 2 uchwały dopisuje się punkt 12 o następu-
jRcej treści 
„12. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz.1378 z późn. zm.); 

3) w § 7 uchwały dopisuje się punkt 15 o następu-
jRcej treści 
„15. prowadzenie postępowania w sprawie 
świadczeń z zakresu dodatków mieszkanio-
wych”;  

4) w § 7 uchwały dopisuje się punkt 16 o następu-
jRcej treści 
„16. prowadzenie postępowania w sprawie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego”;  

5) skreśla się  § 14 ust.4 i § 21 uchwały. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostajR bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
mzklarskiej Poręby. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w uycie po 14 dniach od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego.  
 

PRZEWiDNICZACY RADY 
 

GRZEGORZ SAKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XXIV/220/08 

z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie usłalezia wosokoaai ekwiwalezłu ila azoozków oayołziazoay 
słrażo pożarzoay, biorąaoay uiziao w akajaay rałowziazoay i szkoleziaay 
                                              pożarziazoay 

 Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24. sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpouarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzRdzie gminnym (t.j.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
zpóźn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się ekwiwalent za udział w działaniu ratow-
niczym lub szkoleniu pouarniczym organizowanym 
przez PaństwowR mtrau PouarnR dla członków 
ochotniczych strauy pouarnych z terenu Gminy 
Wołów w wysokości: 
– 1/175 przeciętnego  wynagrodzenia, ogłoszone-

go przez Prezesa  Głównego  Urzędu mtaty-
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z lunduszu Ubezpieczeń 
mpołecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 
z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 
za kauda godzinę udziału w działaniu ratowni-
czym. 

– 1525 przeciętnego wynagrodzenia,  ogłoszone-
go przez  Prezesa  Głównego  Urzędu mtaty-
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie 

art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z lunduszu Ubezpieczeń 
mpołecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 
z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 
za kauda godzinę udziału w szkoleniu pouarni-
czym 

§ 2 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoślRskiego i ma zastosowanie do obliczania i 
wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ra-
towniczych lub szkoleniu pouarniczym przeprowa-
dzonych po dniu 25 września 2008 r. 
 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY MIEJmKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIEROAWA 
NR XXIII/107/2008 

z dnia 23 października 2008 r. 

z ieziająaa uaywaoi w sprawie „Rezula izu uizielazia po oao  ałerialzej 
o ayarakłerze soajalzo  uazzio  za ieszkaoo  za łerezie  iasła i z izo 
                                                Świerzawa” 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzR-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) w zwiRzku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
Rada Miasta i Gminy ywierzawa uchwala, co  następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIII/61/2007  Rady Miasta i Gminy 
ywierzawa z dnia 28 listopada  2005 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym 
na terenie miasta i gminy ywierzawa” wprowadza 
się  następujRce zmiany: 
– § 1  otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

1. MinimalnR oraz maksymalnR wysokość sty-
pendium szkolnego określa art. 90d ust. 9 
ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity  
Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami). 

2. Wysokość stypendium szkolnego w grani-
cach ustalonych ustawowo określa się  
w kaudej sprawie indywidualnie po analizie  
i weryfikacji złouonego wniosku, biorRc pod 
uwagę występowanie w rodzinie okoliczności 

określonych w art., 90d ust 1 ustawy, o któ-
rej mowa w pkt 1. 

3. Wysokość stypendium ustala się z zaokrRgle-
niem do pełnych złotych, w ten sposób ue do 
49 groszy pomija się, natomiast  50 groszy i 
więcej zaokrRgla do pełnej złotówki. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy ywierzawa. 

§ 3 

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

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY MIAmTA I GMINY 

 
MARIAN MATUSIAK 
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3363 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIEROYCE 
NR XXVI/318/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie uayolezia uaywaoo Raio G izo Kobierzoae zr XXII/279/08 z izia 
4 lipaa 2008 r. w sprawie uaywalezia z iazo  iejsaowezo plazu zazospo-
iarowazia przesłrzezzezo obszaru pooożozezo po iiizo ul. Polzą 
 a ul. Wroaoawską w póozoazo-wsayoiziej aziaai wsi Bielazo Wroaoawskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kobierzyce  
nr XXII/279/08 z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru połouonego po-
między ul. PolnR a ul. WrocławskR w północno-
wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

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

PRZEWiDNICZACY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIEROYCE 
NR XXVI/323/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie zórzoay sławek opoał pozoszozoay przez woaaaiaieli zieruayo o-
aai za usouzi w zakresie oibierazia oipaiów ko uzalzoay oraz opróżziazia 
                                 zbiorzików bezoipoowowoay 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porzRdku w gminach (tekst jednolity 
z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwa-
la, co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

110 zł netto/1 m3 +VAT 
12,10 zł netto/jednorazowe opróunienie pojemnika 

1101 + VAT  
13,21 zł netto/jednorazowe opróunienie pojemnika 

120 l + VAT  
26,38 zł netto/jednorazowe opróunienie pojemnika 

240 l +VAT 
2. Ustala się górnR stawkę za odbiór i transport 

nieczystości ciekłych: 
29 zł netto/1 m3 + VAT 

§ 2 

mtawka opłaty za odbiór niesegregowanych odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 
ustalana indywidualnie z uprawnionym podmiotem 
odbierajRcym odpady i nie moue być wyusza niu 
górna stawka opłat określonych w § 1 ust. 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 4 

1. Traci moc obowiRzywania z dniem 31 grudnia 
2008 r. uchwała nr XV/208/07 Rady Gminy Ko-
bierzyce z dnia 29 listopada 2007 r. 

2. Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR 
od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 148/XXII/2008 

z dnia 13 września 2008 r. 

w sprawie uaywalezia  iejsaowezo plazu zazospoiarowazia przesłrzezzezo 
aziaai wsi Karpziki i aziaai wsi Bobrów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Mysłakowice 
uchwala, co następuje: 

 
 

D Z I A Ł   I 

PROEPISY OGULNE 

§ 1 

Zgodnie z uchwałR nr 182/XXIV/04 Rady Gminy 
Mysłakowice z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie 
przystRpienia do sporzRdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Karp-
niki i części wsi Bobrów, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami mtudium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłako-
wice” przyjętego uchwałR nr 255/XXX/01 Rady 
Gminy Mysłakowice z dnia 24 luty 2001 r.   
i zmianami wprowadzonymi  uchwałR nr 91/XIV/07 
Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 grudnia  
2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów części wsi 
Karpniki i części wsi Bobrów, zwany dalej „pla-
nem”. 

§ 2 

Plan obejmuje obszar łRcznej powierzchni 235 ha, 
którego granice ustala rysunek planu miejscowego 

w skali 1:1000, stanowiRcy załRcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.  

§ 3 

Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała 
oraz następujRce załRczniki do uchwały: 
1) nr 1 −  rysunek planu wraz z wyrysem ze stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, 

2) nr 2 −  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, 

3) nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej. 

§ 4 
Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajR-
ce tereny o róunym przeznaczeniu lub róunych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 
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4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uuytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzRdzania i uuytkowania terenów, 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

§ 5 

Ilekroć w planie uuywa się określeń takich jak: 
1) „dach symetryczny”– naleuy przez to rozumieć 

dach o symetrycznych układach połaci, 
2) „mieszkania słuubowe” − naleuy przez to rozu-

mieć powierzchnie mieszkalne przy obiektach 
innych funkcji, wykorzystywane przez osoby za-
trudnione w obrębie tych obiektów, 

3) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – naleuy 
przez to rozumieć linię, której nie moue przekro-
czyć uadna z części budynku − ich przebieg 
określa się poprzez odczyt osi linii na rysunku 
planu miejscowego, 

4) „powierzchnia biologicznie czynna” − naleuy 
przez to rozumieć część działki budowlanej lub 
terenu (w zaleuności od zapisów szczegółowych 
uchwały), która nie pozostaje zabudowana (na 
powierzchni gruntu, pod niR i nad niR), nie sta-
nowi dojazdów i dojść pieszych, jest pokryta 
glebR, trwałR roślinnościR lub wodami po-
wierzchniowymi, 

5) „powierzchnia zabudowy” – naleuy przez to 
rozumieć procentowe odwzorowanie powierzch-
ni zabudowy wszystkich budynków stałych i 
obiektów kubaturowych (liczonych po obrysie 
zewnętrznym murów) w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej lub terenu (w za-
leuności od zapisów szczegółowych uchwały), 

6) „teren” – naleuy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczajRcymi obszar o określonej w 
planie miejscowym funkcji podstawowej, ozna-
czony symbolem i opisany ustaleniami planu, 

7) „tymczasowe zagospodarowanie” – naleuy przez 
to rozumieć określony uchwałR sposób korzy-
stania z terenu do momentu docelowego zain-
westowania zgodnego z funkcjR terenu określo-
nR zapisami planu miejscowego. 

§ 6 

Przedmiotem ustaleń planu sR tereny przeznaczone 
na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej, 
tereny usług turystyki i sportu, leśne, wód otwar-
tych, rolne oraz komunikacji drogowej. 

§ 7 

W obszarze objętym planem wydziela się tereny: 
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

o funkcjach oznaczonych na rysunku symbolem: 
MN, 

2) zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki,  
o funkcji oznaczonej na rysunku symbolem: 
MN/UT, 

3) zabudowy usług turystyki, o funkcji oznaczonej 
na rysunku następujRcymi symbolem: UT,  

4) sportu i rekreacji, o funkcji oznaczonej na rysun-
ku symbolem: Um, 

5) rolnicze, o funkcji oznaczonej na rysunku sym-
bolem R, 

6) zabudowy zagrodowej, o funkcji oznaczonej na 
rysunku symbolem RM, 

7) lasów, o funkcji oznaczonej na rysunku symbo-
lem ZL, 

8) wód powierzchniowych, o funkcji oznaczonej na 
rysunku symbolem Wm, 

9) komunikacji drogowej, o funkcji oznaczonej na 
rysunku następujRcymi symbolami: 
a) KDD – dla terenów dróg dojazdowych (pu-

blicznych), 
b) KDW – dla terenów dróg wewnętrznych, 
c) KDr – dla terenów dróg gospodarczych na te-

renach rolniczych. 

§ 8 

ibszar objęty ustaleniami planu znajduje się w ob-
szarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego, dla 
ochrony zasobów środowiska przyrodniczego  
i kulturowego obszaru objętego ustaleniami planu 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. 

D Z I A Ł   II 

USTALENIA SOCOEGUŁOWE 

R o z d z i a ł   1 

Terezo zabuiowo  ieszkaziowej 

§ 9 

Dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 20MN – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z dopuszczeniem: 
a) wolno stojRcych obiektów gospodarczych  

i garauy, 
b) urzRdzeń sportu i rekreacji, 
c) zieleni, 
d) komunikacji samochodowej w zakresie nie-

zbędnym do obsługi obiektów zabudowy, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 

technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:  
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a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 705 po-
wierzchni terenu,  

b) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 

dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy do 
560.00 m2, 

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 12.00 m, 
e) ograniczenie ilości kondygnacji budynków do 

dwóch kondygnacji nadziemnych (z podda-
szem uuytkowym włRcznie), 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego wykorzystania niezabu-
dowanych terenów dla produkcji rolnej lub leśnej 
do czasu wprowadzenia funkcji terenu wskaza-
nej w planie. 

§ 10 

Dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usług turystyki, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 22MN/UT – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usług turystyki, z dopuszcze-
niem: 
a) innych usług realizowanych w obrębie bu-

dynku mieszkalnego do 305 jego powierzch-
ni całkowitej, 

b) zieleni, 
c) komunikacji samochodowej w zakresie nie-

zbędnym do obsługi obiektów zabudowy, 
d) dróg wewnętrznych, 
e) realizacji jednej z funkcji lub obu na jednej 

działce, 
f) realizacji kaudego wymienionego wyuej prze-

znaczenia terenu w jednym lub w odrębnych 
budynkach na działce, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 

technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg lub 
z dróg wewnętrznych, 

c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  
z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 805 po-
wierzchni działki,  

b) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz 
ochrony zabytków archeologicznych, nawar-

stwień kulturowych w obrębie wskazanych na 
rysunku planu stref „W” nr 32 poprzez:  
a) nakaz uzyskania w przypadku podjęcia dzia-

łań inwestycyjnych lub prac ziemnych uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, 

b) nakaz przeprowadzenia wskazanego przez 
WKZ zakresu badań archeologicznych i wy-
konania ich dokumentacji na koszt inwestora, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w przypadku wyznaczenia drogi wewnętrznej 

ustala się nieprzekraczalnR linię zabudowy w 
odległości 10 m od granicy pasa drogowego, 

c) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 
dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

d) ograniczenie powierzchni zabudowy do 105 
powierzchni działki, 

e) ograniczenie wysokości zabudowy do 10 m, 
f) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-

dynków do dwóch kondygnacji nadziemnych 
(z poddaszem uuytkowym włRcznie), 

6)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem: 
a) dopuszczenie prowadzenia wtórnych podzia-

łów nieruchomości, pod warunkiem wydzie-
lenia działek budowlanych o minimalnej po-
wierzchni 2000 m2,  

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych 
działek budowlanych w minimalnej szeroko-
ści: 30,00 m, 

c) wydzielenie drogi wewnętrznej (lub ciRgu pie-
szo-jezdnego) obsługujRcej więcej niu jednR 
działkę pod zabudowę powinna mieć mini-
malnR szerokość równR 5 m – jeśli będzie 
miała włRczenia do drogi publicznej z obu 
stron, albo 10 m – jeśli jest sięgaczem (tylko 
jedno włRczenie do drogi publicznej), 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
niezabudowanych terenów dla produkcji rolnej 
do czasu wprowadzenia funkcji terenu wskaza-
nej w planie. 

§ 11 

Dla terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej i 
usług turystyki, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 25MN/UT – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i usług turystyki (pola namioto-
wego i jego obsługi) z dopuszczeniem: 
a) zieleni, 
b) komunikacji samochodowej w zakresie nie-

zbędnym do obsługi elementów zagospoda-
rowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 

technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
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c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  
z prefabrykatów betonowych, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 805 po-
wierzchni terenu,  

b) dopuszczenie wprowadzenia zespołu urzR-
dzonej zieleni w otoczeniu budynku, 

c) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

4) wymagania wynikajRce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszczenie budowy 
obiektów tymczasowych słuuRcych realizacji 
podstawowej funkcji terenu, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 

dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy do 105 
powierzchni terenu, 

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 9.00 m, 
e) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-

dynków do jednej kondygnacji nadziemnej, 
6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
niezabudowanych terenów dla produkcji rolnej 
lub leśnej do czasu wprowadzenia funkcji terenu 
wskazanej w planie. 

R o z d z i a ł   2 

Terezo zabuiowo usouzowej 

§ 12 

Dla terenu planowanej zabudowy usług sportu  
i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 16Um, 16aUm– plan ustala:  
1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji  

z lokalizacjR miejsca przystosowanego do star-
tów i lRdowań i jego otoczenia, w tym:  
a) drogi startowej, 
b) terenów komunikacji drogowej i pieszej dla 

jego obsługi, 
c) innych obiektów sportowych, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 

technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych, 
d) dopuszczenie wznoszenia zabudowy, słuuRcej 

obsłudze terenu oraz towarzyszRcym funk-
cjom sportowym w postaci dwóch budyn-
ków: 
a. szatni (w obrębie terenu 16Um), 
b. portierni (w obrębie terenu 16aUm), 

e) dopuszczenie utwardzenia części terenu dla 
potrzeb usług sportu, stanowiRcych uzupeł-
niajRcR funkcję terenu, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 905 po-
wierzchni terenu, 

b) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz 
ochrony zabytków archeologicznych, nawar-
stwień kulturowych w obrębie wskazanego na 
rysunku planu stanowiska archeologicznego  
nr 2 poprzez:  
a) nakaz uzyskania w przypadku podjęcia dzia-

łań inwestycyjnych lub prac ziemnych uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, 

b) nakaz przeprowadzenia wskazanego przez 
niego zakresu badań archeologicznych i wy-
konania ich dokumentacji na koszt inwestora, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 

dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy poje-
dynczego obiektu do:100.00 m2, 

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 9.00 m, 
e) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-

dynków do jednej kondygnacji nadziemnej, 
6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
dla produkcji rolnej lub leśnej do czasu wprowa-
dzenia funkcji terenu wskazanej w planie. 

§ 13 

Dla terenu planowanej zabudowy usług sportu  
i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 27Um, 28Um, 37Um – plan ustala:  
1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji 

(tereny pola golfowego), 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszczenie budowy terenowych urzRdzeń  

i obiektów dla uprawiania sportu, w tym to-
rów do gier i placów ćwiczeń, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 955 po-
wierzchni działki, 

b) dopuszczenie budowy niezaleunego systemu 
nawadniajRcego, drenauu i kanalizacji burzo-
wej obiektów pola golfowego oraz wprowa-
dzenia rozwiRzań słuuRcych ochronie czysto-
ści wód przeciwdziałajRcych niekontrolowa-



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoślRskiego Nr 297 –  23879  – Poz. 3365  

nym zrzutom zanieczyszczeń zwiRzanych ze 
stosowaniem nawouenia terenów pola, 

c) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

d) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
przekształcajRcych rzeźbę terenu na terenach 
pola golfowego, 

e) dopuszczenie przebudowy istniejRcych sys-
temów melioracji uuytków rolnych, 

f) nakaz zapewnienia mouliwości migracji zwie-
rzyny do uwzględnienia przy projektowaniu 
ogrodzeń w otoczeniu torów pola golfowego, 

g) zakaz zabudowy, 
4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
niezabudowanych terenów dla produkcji rolnej 
lub leśnej do czasu wprowadzenia funkcji terenu 
wskazanej w planie. 

§ 14 

Dla terenu planowanej zabudowy usług sportu  
i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 36Um– plan ustala:  
1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji 

(tereny pola golfowego oraz zabudowy zwiRza-
nej z jego obsługR), 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszczenie budowy obiektów słuuRcych 

obsłudze pola golfowego: 
a. obiektów klubu golfowego, 
b. wolno stojRcych obiektów gospodarczych, 
c. terenów komunikacji drogowej i pieszej 

dla jego obsługi, 
d. innych obiektów sportowych, 

b) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 
technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

c) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
d) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 805 po-
wierzchni terenu, 

b) nakaz budowy niezaleunego systemu nawad-
niajRcego, drenauu i kanalizacji burzowej 
obiektów pola golfowego oraz wprowadzenia 
rozwiRzań słuuRcych ochronie czystości wód 
przeciwdziałajRcych niekontrolowanym zrzu-
tom zanieczyszczeń zwiRzanych ze stosowa-
niem nawouenia terenów pola, 

c) nakaz zapewnienia mouliwości migracji zwie-
rzyny do uwzględnienia przy projektowaniu 
ogrodzeń w otoczeniu torów pola golfowego, 

d) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

e) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
przekształcajRcych rzeźbę terenu na terenach 
pola golfowego, 

f) dopuszczenie przebudowy istniejRcych sys-
temów melioracji uuytków rolnych, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz 
ochrony zabytków archeologicznych, nawar-
stwień kulturowych w obrębie wskazanej na ry-
sunku planu strefy „W” nr 23 poprzez:  
a) nakaz uzyskania w przypadku podjęcia dzia-

łań inwestycyjnych lub prac ziemnych uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, 

b) nakaz przeprowadzenia wskazanego przez 
niego zakresu badań archeologicznych i wy-
konania ich dokumentacji na koszt inwestora, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 

dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy do 105 
powierzchni terenu, wyłRcznie w zakresie 
przestrzennym określonym połoueniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy, 

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m, 
e) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-

dynków do dwóch kondygnacji nadziemnych 
(z poddaszem uuytkowym włRcznie), 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
niezabudowanych terenów dla produkcji rolnej 
lub leśnej do czasu wprowadzenia funkcji terenu 
wskazanej w planie. 

§ 15 

Dla terenu planowanej zabudowy usług turystyki, 
oznaczonego na rysunku planu symbolami 18UT, 
30UT– plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: usługi turystyki, z dopusz-

czeniem: 
a) mieszkań słuubowych, 
b) innych usług, 
c) zieleni, 
d) komunikacji samochodowej w zakresie nie-

zbędnym do obsługi obiektów zabudowy, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 

technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych z 

prefabrykatów betonowych, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 805 po-
wierzchni działki,  

b) nakaz wprowadzenia zespołów zieleni urzR-
dzonej, osłaniajRcej zabudowę od strony dróg 
wewnętrznych, 

c) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 
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4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 

dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy do 105 
powierzchni działki, 

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 m, 
e) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-

dynków do dwóch kondygnacji nadziemnych 
(z poddaszem uuytkowym włRcznie), 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem: 
a) dopuszczenie prowadzenia wtórnych podzia-

łów nieruchomości, pod warunkiem wydzie-
lenia działek budowlanych o minimalnej po-
wierzchni 3000.00 m2,  

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych 
działek budowlanych w minimalnej szeroko-
ści: 50,00 m, 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
niezabudowanych terenów dla produkcji rolnej 
lub leśnej do czasu wprowadzenia funkcji terenu 
wskazanej w planie. 

R o z d z i a ł   3 

Terezo rolziaze 

§ 16 

1) Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1R, 4R, 6R, 7R, 9R, 10R, 11R, 
14R, 15R, 33R, 35R, 38R, 39R, 41R, 44R, 
45R, 47R, 49R, 50R, 51R, 53R, 54R – plan 
ustala: 
a) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze objęte 

zakazem zabudowy,  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych, 
b) nakaz zapewnienia mouliwości dojazdu (bu-

dowy drogi wewnętrznej) dla obsługi komu-
nikacyjnej przyległych terenów usług sportu 
16Um (dotyczy terenu 23R),  

c) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania pełnej drouności przepływu 

wód w rowach melioracyjnych i stawach, 
b) nakaz zachowania zadrzewień przydrounych, 

śródpolnych oraz stanowiRcych obudowę cie-
ków wodnych, dla zachowania ciRgłości lo-
kalnych korytarzy ekologicznych, 

c) zakaz zabudowy, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz 

ochrony zabytków archeologicznych, nawar-
stwień kulturowych w obrębie wskazanego na 
rysunku planu stanowisk archeologicznych nr 17 
(dotyczy terenu 47R), nr 20 (dotyczy terenu 
39R), nr 23 (dotyczy terenu 35R) poprzez:  

a) nakaz uzyskania w przypadku podjęcia dzia-
łań inwestycyjnych lub prac ziemnych uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, 

b) nakaz przeprowadzenia wskazanego przez 
niego zakresu badań archeologicznych i wy-
konania ich dokumentacji na koszt inwestora. 

2. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 23R – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z do-

puszczeniem zabudowy obiektów gospodar-
czych zwiRzanych z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego,  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: dopuszczenie wydzielenia dojaz-
du do przyległego terenu 16Um, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
b) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych. 

§ 17 

Dla terenów planowanej zabudowy zagrodowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 32RM- 
plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa,  

z dopuszczeniem:  
a) zieleni, 
b) komunikacji samochodowej w zakresie nie-

zbędnym do obsługi obiektów zabudowy, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz przyłRczenia do sieci infrastruktury 

technicznej, budowanych w pasach drogo-
wych w otoczeniu,  

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg, 
c) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych  

z prefabrykatów betonowych, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego:  
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej 805 po-
wierzchni działki,  

b) nakaz wprowadzenia zespołów zieleni urzR-
dzonej, osłaniajRcej zabudowę od strony dróg 
wewnętrznych, 

c) zakaz powodowania przekroczenia standar-
dów jakości środowiska poza granicami tere-
nu, do którego inwestor ma tytuł prawny, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nakaz stosowania dachów symetrycznych, 

dwu- i wielospadowych, o nachyleniu połaci 
w zakresie od 30o do 45o, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy do 105 
powierzchni działki, 

d) ograniczenie wysokości zabudowy do 10.00 
m, 

e) ograniczenie ilości kondygnacji nowych bu-
dynków do dwóch kondygnacji nadziemnych 
(z poddaszem uuytkowym włRcznie), 
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5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem: 
a) dopuszczenie prowadzenia wtórnych podzia-

łów nieruchomości, pod warunkiem wydzie-
lenia działek budowlanych o minimalnej po-
wierzchni 3000.00 m2,  

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych 
działek budowlanych w minimalnej szeroko-
ści: 50,00 m, 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzRdzania i uuytkowania terenów: dopusz-
czenie tymczasowego sposobu wykorzystania 
niezabudowanych terenów dla produkcji rolnej 
lub leśnej do czasu wprowadzenia funkcji terenu 
wskazanej w planie. 

R o z d z i a ł   4 

Terezo lasów, wói ołwarłoay 

§ 18 

Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5ZL, 8ZL, 12ZL, 17ZL, 19ZL, 26ZL, 
27aZL, 27bZL, 27cZL, 27dZL, 29ZL, 36aZL, 
36bZL, 43ZL, 49aZL – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: lasy,  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie 

wymogami ustawy o lasach, 
b) nakaz realizacji zadań zapisanych w planach 

urzRdzania lasów, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: zakaz zabudowy. 

§ 19 

Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 2Wm, 3Wm, 13Wm, 
28Wm, 34Wm, 40Wm, 42Wm, 46Wm, 48Wm, 
52Wm oraz planowanych stawów- terenów wód 
otwartych oznaczonych symbolami 24Wm, 31Wm – 
plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe,  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nakaz utrzymania pełnej drouności prze-
pływu wód. 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz 
ochrony zabytków archeologicznych, nawar-
stwień kulturowych w obrębie wskazanego na 
rysunku planu stanowiska archeologicznego nr 2 
(dotyczy terenu 31Wm) poprzez:  
a) nakaz uzyskania w przypadku podjęcia dzia-

łań inwestycyjnych lub prac ziemnych uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, 

b) nakaz przeprowadzenia wskazanego przez 
niego zakresu badań archeologicznych i wy-
konania ich dokumentacji na koszt inwestora. 

R o z d z i a ł   5 

Terezo ko uzikaaji 

§ 20 

Plan ustala powiRzanie układu komunikacyjnego 
obszaru objętego ustaleniami planu z zewnętrznym 

układem komunikacji drogowej za pośrednictwem 
dróg dojazdowych (publicznych) oznaczonych sym-
bolem KDD. 

§ 21 

Plan ustala nakaz projektowania i budowy wszyst-
kich dróg w obszarze objętym ustaleniami planu w 
oparciu o przepisy o drogach publicznych. 

§ 22 

Plan ustala rozbudowę układu drogowego:  
1) jako inwestycji celu publicznego dla planowa-

nych dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: KDD, 

2) jako inwestycji prywatnych dla dróg wewnętrz-
nych i gospodarczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: KDW, KDr. 

§ 23 

Dla terenów komunikacji drogowej – planowanych 
dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa 

(drogi publiczne)  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) szerokość w liniach rozgraniczajRcych 10.00 m, 
b) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgra-

niczajRcych drogi chodników, ścieuek rowe-
rowych, urzRdzeń odwadniajRcych, sieci  
i urzRdzeń infrastruktury, elementów małej 
architektury, 

c) nakaz zachowania liniowych elementów zie-
leni wysokiej, o ile nie koliduje to z bezpie-
czeństwem ruchu pojazdów, 

d) zakaz umieszczania w obrębie pasa drogo-
wego obiektów reklamowych. 

§ 24 

Dla terenów komunikacji drogowej – planowanych 
dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa 

(drogi wewnętrzne),  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego:  
a) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgra-

niczajRcych drogi chodników, ścieuek rowe-
rowych, urzRdzeń odwadniajRcych, sieci  
i urzRdzeń infrastruktury, elementów małej 
architektury, 

b) szerokość w liniach rozgraniczajRcych w za-
kresie od 8.00 m do 10.00 m. 

§ 25 

Dla terenów komunikacji drogowej –dróg gospo-
darczych na terenach rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDr – plan ustala: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogo-

wa(drogi gospodarcze na terenach rolniczych),  
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: nakaz 

zachowania podziałów geodezyjnych pasów dro-
gowych, stanowiRcych elementy zabytkowego 
układu podziałów pól niwy siedliskowej wsi,  
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3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) szerokość w liniach rozgraniczajRcych w za-

kresie od 4.00 m do 8.00 m, 
b) nakaz zachowania istniejRcego przebiegu oraz 

liniowych elementów zieleni wysokiej. 

R o z d z i a ł   6 

Oasaio  oierzizaaji i rozbuiowo sieai izfrasłrukłuro 
łeayziazzej 

§ 26 

1. Plan ustala modernizację i rozbudowę sieci  
i urzRdzeń infrastruktury w obszarze objętym 
ustaleniami planu jako inwestycje celu publicz-
nego dla sieci wodociRgowych, kanalizacyjnych, 
których budowa i eksploatacja naleuy do zadań 
własnych gminy. 

2. Przebieg planowanych sieci infrastruktury tech-
nicznej określono na rysunku planu jako orienta-
cyjny pod względem przebiegu i usytuowania w 
obrębie pasa infrastruktury. 

§ 27 

Dla planowanych sieci wodociRgowych: oznaczo-
nych na rysunku planu liniami przerywanymi  
w kolorze niebieskim – plan ustala: 
1) zaopatrzenie w wodę obszaru objętego ustale-

niami planu za pośrednictwem sieci powiRza-
nych z gminnym systemem wodociRgowym, 

2) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach in-
frastruktury w obrębie linii rozgraniczajRcych 
drogi oraz na terenach przyległych za zgodR wła-
dajRcego, 

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, 

4) dopuszczenie budowy studni kopanych i wierco-
nych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę uuyt-
kowników nowej zabudowy, pod warunkiem 
obowiRzkowego przyłRczenia do sieci wodociR-
gowych w momencie ich wybudowania. 

§ 28 

Dla planowanych sieci kanalizacji deszczowej, 
oznaczonych na rysunku planu liniami przerywany-
mi w kolorze brRzowym – plan ustala: 
1) budowę sieci w korytarzach infrastruktury w 

obrębie linii rozgraniczajRcych dróg oraz na tere-
nach przyległych za zgodR władajRcego,  
złouonR z: 
a) sieci kanalizacyjnych, 
b) elementów odwodnienia powierzchniowego 

(rowów, przepustów, separatorów) 
2) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 

opracowania projektów budowlanych. 

§ 29 

Dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej, ozna-
czonych na rysunku planu liniami przerywanymi  
w kolorze brRzowym – plan ustala: 
1) odprowadzenie ścieków z obszaru objętego 

ustaleniami planu do systemu kanalizacji sani-
tarnej, za pośrednictwem kolektorów do lokalnej 
lub gminnej oczyszczalni ścieków, 

2) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach in-
frastruktury w obrębie linii rozgraniczajRcych 
dróg oraz na terenach przyległych za zgodR wła-
dajRcego, 

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, 

4) dopuszczenie budowy bezodpływowych zbiorni-
ków na nieczystości płynne, pod warunkiem 
obowiRzkowego przyłRczenia do sieci kanaliza-
cyjnych w momencie ich wybudowania. 

§ 30 

Dla planowanych sieci energetycznych średniego 
i niskiego napięcia mN i NN, oznaczonych na rysun-
ku planu liniami przerywanymi w kolorze czerwo-
nym – plan ustala: 
1) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach in-

frastruktury w obrębie linii rozgraniczajRcych 
drogi oraz na terenach przyległych za zgodR wła-
dajRcego, 

2) nakaz rezerwacji terenu dla lokalizacji linii, stacji, 
przyłRczy oraz innych elementów infrastruktury 
elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrze-
nia planowanych obiektów w energię elektrycz-
nR oraz oświetlenia terenów wokół tych obiek-
tów, 

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, na koszt 
inwestora po uzgodnieniu z zarzRdcR sieci, 

4) dopuszczenie budowy nowych stacji transforma-
torowych oraz linii średniego i niskiego napięcia 
na terenach objętych planem. 

§ 31 

Dla planowanych sieci gazowych, oznaczonych na 
rysunku planu liniami przerywanymi w kolorze po-
marańczowym – plan ustala: 
1) nakaz budowy nowych elementów rozdzielczej 

sieci gazowej w korytarzach infrastruktury w 
obrębie linii rozgraniczajRcych drogi oraz na te-
renach przyległych za zgodR władajRcego, 

2) dopuszczenie budowy ogrodzeń w odległości nie 
mniejszej niu 0.5 m od gazociRgu. 

§ 32 

Dla planowanych sieci telekomunikacyjnych- plan 
ustala: dopuszczenie budowy nowych sieci w kory-
tarzach infrastruktury w obrębie linii rozgraniczajR-
cych drogi oraz na terenach przyległych za zgodR 
władajRcego. 

§ 33 

Plan ustala zakaz lokalizacji stacji bazowych telefo-
nii komórkowej na całym obszarze objętym jego 
ustaleniami. 

§ 34 

Dla zaopatrzenia w ciepło plan ustala stosowanie 
zbiorczych i indywidualnych źródeł energii cieplnej, 
pracujRcych w oparciu o następujRce, preferowane 
czynniki grzewcze: 
1) gaz, 
2) olej opałowy, 
3) energia elektryczna, 
4) odnawialne źródła energii. 
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§ 35 

Plan ustala następujRce zasady gromadzenia i usu-
wania stałych odpadów komunalnych: 
1) nakaz usuwania odpadów w ramach gminnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
2) dopuszczenie wydzielania miejsc selektywnego 

składowania odpadów w ramach gminnego sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi. 

D z i a ł   III 

PROEPISY KODCOWE 

§ 36 

Plan nie określa terenów wskazanych do objęcia 
procedurR scalania i podziału nieruchomości. 

§ 37 

Ustala się następujRce stawki procentowe słuuRce 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 7 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości 305 dla terenów: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) usług turystyki, 
c) sportu i rekreacji, 

2) w wysokości 05 − dla terenów: 
a) rolniczych, 
b) lasów, 
c) wód powierzchniowych, 
d) komunikacji drogowej. 

§ 38 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mysłakowice. 

§ 39 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
 

PRZEWiDNICZACA 
RADY GMINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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Oaoąazzik zr 1 io uaywaoo Raio G izo 
Mosoakowiae zr 148/XXII/2008 z izia  
13 wrzeazia 2008 r. (poz. 3365) 
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Oaoąazzik zr 2 io uaywaoo Raio G izo 
Mosoakowiae zr 148/XXII/2008 z izia  
13 wrzeazia 2008 r. (poz. 3365) 

 
Rozsłrzozziiaie o sposobie rozpałrzezia uwaz  

io projekłu plazu 
 
 

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.) Rady Gminy Mysłakowice przyj-
muje następujRce rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpniki i części wsi Bobrów: 
 

§ 1 

Uwzględnia się następujRcR uwagę, złouonR po wyłoueniu projektu planu do publicznego 
wglRdu w dniach 2008-06-02 do 2008-07-01: firmy mcott- Wilson, ul. Muchoborska 18, 
54-424 Wrocław z dnia 29-07-2008 w sprawie wprowadzenia dodatkowych zapisów do-
tyczRcych planowanej kanalizacji sanitarnej. 

§ 2 

Nie uwzględnia się następujRcych uwag, złouonych po wyłoueniu projektu planu do pu-
blicznego wglRdu w dniach 2008-06-02 do 2008-07-01: 
1) Pani Krystyny Paciejewskiej, Bobrów 1, 58-508 Jelenia Góra z dnia 18-06-2008  

w sprawie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na części działki 
31/19 ibręb Bobrów, 

2) Pana Andrzeja Wysoczańskiego – Pietrusiewicza, mtruunica 15 z dnia 12-07-2008  
w sprawie wprowadzenie zabudowy mieszkalno-usługowej na cele turystyczne na 
działce 15/1 ibręb Karpniki. 

 
 
 
 

Oaoąazzik zr 3 io uaywaoo Raio G izo 
Mosoakowiae zr 148/XXII/2008 z izia  
13 wrzeazia 2008 r. (poz. 3365) 

 
 

Rozsłrzozziiaie o sposobie realizaaji, zapisazoay w plazie, izwesłoaji 
z zakresu izfrasłrukłuro łeayziazzej, kłóre zależą io zaiań woaszoay z izo 

oraz zasaiaay iay fizazsowazia 
 

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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492) rozstrzyga się, co następuje: 
 

§ 1 

Zapisanymi w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpniki  
i części wsi Bobrów inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej słuuRcymi zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które naleuR zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z późniejszymi zmianami) do zadań własnych gminy, sR: 
1) modernizacja dróg gminnych w obszarze objętym ustaleniami planu, 
2) budowa w obrębie korytarzy infrastruktury połouonych w pasach drogowych: 

a) odcinków sieci wodociRgowej, 
b) odcinków sieci kanalizacyjnej. 

§ 2 

linansowanie zapisanych w niniejszym planie miejscowym inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleuR do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  
z późniejszymi zmianami), przy czym limity wydatków buduetowych na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne sR ujęte kaudorazowo w buduecie gminy na dany rok. 
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3366 

UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 155/XXIII/2008 

z dnia 25 października 2008 r. 

w sprawie załwierizezia z iaz w Słałuaie Sa oizielzezo Publiazzezo  
Oakoaiu Opieki Oirowołzej w Mosoakowiaaay 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorzRdzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 i art. 39 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408 z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rada Gminy Mysłakowice zatwierdza następujRcR 
zmianę w mtatucie mamodzielnego Publicznego Za-
kładu ipieki Zdrowotnej w Mysłakowicach:  
− skreala sii w aaooaai zapis w roziziale VI § 20  
Słałułu Sa oizielzezo Publiazzezo Oakoaiu 
Opieki  Oirowołzej w Mosoakowiaaay. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mysłakowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Wojewody DolnoślRskiego. 
 
 

ZAmTĘPCA PRZEWiDNICZACEGi 
RADY GMINY 

 
JÓZEF NIZIOŁEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3367 

UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 157/XXIII/2008 

z dnia 25 października 2008 r. 

w sprawie z iaz io uaywaoo zr 366/XLVI/2002 Raio G izo Mosoakowiae 
z izia 29 kwiełzia 2002 r. iołoaząaej usłalazia zasai wozaj owazia lokali 
               wayoiząaoay w skoai  ieszkaziowezo zasobu z izo 

 Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) w zwiRzku z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje: 
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§ 1 

1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 
uchwały w ten sposób, ue z przepisu tego wy-
kreśla się słowa „w imieniu której działa Zakład 
Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice”. Po-
została treść tego przepisu nie ulega zmianie 

2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 17  
ust. 1 załRcznik nr 1 do uchwały w ten sposób, 
ue ustala się nowy wzór wniosku o zawarcie 
umowy najmu lokalu komunalnego w brzmieniu 
stanowiRcym załRcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 17  
ust. 8 uchwały w ten sposób, ue dotychczaso-
wR treść tego postanowienia zastępuje się tre-
ściR następujRcR: 
„Do prowadzenia spraw zwiRzanych z zawar-
ciem umowy najmu lokalu mieszkalnego upo-
wauniona jest Gmina Mysłakowice”. 

4. Zmienia się dotychczasowR treść § 24 uchwały 
w ten sposób, ue z przepisu tego wykreśla się 
słowa „zarzRdcR, tj.: Zakładem Usług Komunal-
nych Gminy Mysłakowice” a w to miejsce wpi-
suje się słowa: „GminR Mysłakowice”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa DolnoślRskiego. 
 
 

ZAmTĘPCA PRZEWiDNICZACEGi 
RADY GMINY 

 
JÓZEF NIZIOŁEK 
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Oaoąazzik zr 1 io uaywaoo Raio G izo 
Mosoakowiae zr 157/XXIII/2008 z izia 
25 paźizierzika 2008 r. (poz. 3367)
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3368 

UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 158/XXIII/2008 

z dnia 25 października 2008 r. 

w sprawie z iazo io uaywaoo zr 124/XX/2008 Raio G izo Mosoakowiae 
z izia 27  aja 2008 r. w sprawie usłalezia zasai sprzeiażo lokali 
                   ieszkalzoay z z izzezo zasobu zieruayo oaai 

 Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się w całości dotychczasowa treść § 4, § 5 
i § 6 ust. 4 uchwały nr 124/XX/2008 Rady Gminy 
Mysłakowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie 
ustalenia zasad sprzedauy lokali mieszkalnych  
z gminnego zasobu nieruchomości. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mysłakowice. 

§ 3 

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

ZAmTĘPCA PRZEWiDNICZACEGi 
RADY GMINY 

 
JÓZEF NIZIOŁEK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 159/XXIII/2008 

z dnia 25 października 2008 r. 

w sprawie zaiazie zazwo uliao we wsi Kosłrzoaa 

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

 
 

§ 1 

Ulicy połouonej w miejscowości Kostrzyca ozna-
czonej geodezyjnie jako działka nr 101/4 oraz dział-
ka 46/DR nadaje się nazwę ulica Zielona Dolinka. 

§ 2 

mzczegółowy przebieg ulicy przedstawia załRcznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Mysłakowice. 

§ 4 

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

ZAmTĘPCA PRZEWiDNICZACEGi 
RADY GMINY 

 
JÓZEF NIZIOŁEK 
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Oaoąazzik io uaywaoo Raio G izo Mosoakowiae 
zr 159/XXIII/2008 z izia 25 paźizierzika 2008 r. 
(poz. 3369) 
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3370 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 
NR XXVI/114/08 

z dnia 14 października 2008 r. 

w sprawie usłalezia wosokoaai sławek opoał za zajiaie pasa irozowezo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 
ustawy z dnia 21 marca 1980 r. o drogach publicznych (Dz. U. 07.19.115 
tekst jednolity) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego dróg, których zarzRdcR jest Wójt 
Gminy ileśnica, zwanych dalej „drogami gminny-
mi” na cele niezwiRzane z budowR, przebudowR, 
remontem, utrzymaniem i ochronR dróg dotyczRce: 
1. prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2. umieszczania w pasie drogowym urzRdzeń infra-

struktury technicznej niezwiRzanych z potrze-
bami zarzRdzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, zwanych dalej „urzRdzeniami”, 

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiRzanych z potrzebami zarzR-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam, 

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłRczno-
ści w celach innych niu wymienione w pkt 1−3. 

§ 2 

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, wyso-
kość stawek za kaudy dzień zajęcia wynosi: 
1. dla dróg utwardzonych 

a) za zajęcie jezdni, 
− do 505 szerokości – 3,00 zł, 
− powyuej 505 szerokości – 5,00 zł, 

b) za zajęcie chodnika – 2,00 zł, 
c) pobocza i innego elementu pasa drogowego 

– 1,50 zł. 
2. dla dróg nieutwardzonych – 2,00 zł. 

§ 3 

Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym 
mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujRce roczne 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 

drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umiesz-
czanego urzRdzenia: 
1. w obszarze zabudowanym 

a) w jezdni – 50,00 zł, 
b) poza jezdniR – 40,00 zł, 

2. poza obszarem zabudowanym 
a) w jezdni – 30,00 zł, 
b) poza jezdniR – 20,00 zł, 

3. na drogowym obiekcie inuynierskim – 80,00 zł. 

§ 4 

Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym 
mowa w § 1 pkt 3, w celu umieszczenia obiektu 
inuynierskiego, wysokość stawek za kaudy dzień 
zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczane-
go urzRdzenia, wynosi: 
1. obiektów budowlanych – 1,50 zł, 
2. reklam – 3,00 zł. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XVIII/125/04 Rady Gminy 
ileśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowe-
go. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie czternastu 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego. 
 

PRZEWiDNICZACY RADY 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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3371 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
NR XXXI/213/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie łrobu uizielazia i rozliazazia iołaaji ziepubliazzo  szkooo   
i plaaówko  oawiałowo  prowaizozo  przez osobo fizoazze i prawze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzRdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w zwiRzku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o sys-
temie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Gminy iława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Niepubliczne szkoły, o uprawnieniach szkół publicz-
nych, w których realizowany jest obowiRzek szkol-
ny lub obowiRzek nauki, otrzymujR na kaudego 
ucznia dotacje z buduetu Gminy iława w wysoko-
ści kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego 
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwen-
cji ogólnej otrzymywanej przez Gminę iława. 

§ 2 

1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysłu-
gujR na kaudego ucznia w wysokości 755 pla-
nowanych wydatków bieuRcych zapisanych w 
uchwale buduetowej, wg stanu na poczRtek ro-
ku buduetowego, ponoszonych w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę iława, w przelicze-
niu na jednego ucznia. 

2. Dotacje dla oddziałów 5 godzinnych prowadzo-
nych w przedszkolach przysługujR na kaudego 
ucznia w wysokości 5/9 kwoty określonej w 
ust. 1. 

3. Dotacje dla oddziałów przedszkolnych prowa-
dzonych w niepublicznych szkołach podstawo-
wych przysługujR na kaudego ucznia, w wyso-
kości 755 planowanych wydatków bieuRcych 
zapisanych w uchwale buduetowej, wg stanu na 
poczRtek roku buduetowego, ponoszonych  
w oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę iława, 
w przeliczeniu na jednego ucznia. 

4. Dotacje dla niepublicznych zespołów wychowa-
nia przedszkolnego lub punktów przedszkolnych, 
które organizujR innR, niu w przedszkolach i od-
działach przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, formę wychowania przedszkolnego, przy-
sługujR na kaudego ucznia w wysokości równej 
405 planowanych wydatków bieuRcych pono-
szonych na jednego ucznia w przedszkolach pu-
blicznych prowadzonych przez Gminę iława,  
a zapisanych w uchwale buduetowej, wg stanu 
na poczRtek roku buduetowego. 

§ 3 

1. Dotacji dla niepublicznych szkół z uprawnieniami 
szkoły publicznej oraz placówek wymienionych 
w § 2 udziela się na pisemny wniosek osoby 
prawnej lub fizycznej, prowadzRcej szkołę lub 
placówkę, złouony do Wójta Gminy iława nie 

później niu do 30 września roku poprzedzajRcego 
rok udzielania dotacji. 

2. Wymogu złouenia wniosku o dotację, nie później 
niu do dnia 30 września roku poprzedzajRcego 
rok udzielenia dotacji, nie stosuje się w przypad-
ku, gdy w trakcie roku buduetowego zlikwido-
wana zostaje placówka publiczna prowadzona 
przez Gminę iława, a w jej miejsce i przejmujRc 
jej działalność uruchomiona zostaje publiczna lub 
niepubliczna placówka wymieniona w § 2 pro-
wadzona przez osobę prawnR lub fizycznR. 

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we 
wniosku, określa wzór stanowiRcy załRcznik nr 1 
do uchwały. 

§ 4 

1. Z zastrzeueniem ust. 2 dotacja obliczana jest w 
poszczególnych miesiRcach na kaudego ucznia, 
wykazanego w informacji miesięcznej o aktual-
nej liczbie uczniów, składanej przez podmioty 
dotowane do 5 dnia kaudego miesiRca. Zakres 
danych, które powinny być zawarte w informa-
cji, określa wzór stanowiRcy załRcznik nr 2 do 
uchwały. 

2. W miesiRcach wakacyjnych (lipiec i sierpień) 
liczba uczniów uprawnionych do dotacji obejmu-
je odpowiednio: 
1) w szkołach − stan wykazany w informacji 

miesięcznej w czerwcu, łRcznie z absolwen-
tami, którym w czerwcu wręczono świadec-
two ukończenia szkoły, z wyłRczeniem 
uczniów skreślonych z listy uczniów; 

2) w przedszkolach i pozostałych placówkach − 
stan wykazany w informacji miesięcznej  
w czerwcu. 

3. Wypłacana w kaudym miesiRcu dotacja ma cha-
rakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie kwo-
ty naleunej w danym roku buduetowym, nastę-
puje w ostatniej, grudniowej transzy. 

4. Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych 
ratach – do ostatniego dnia danego miesiRca,  
w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na 
rachunek bankowy wskazany we wniosku  
o udzielenie dotacji. 

§ 5 

1. isoba fizyczna lub prawna, prowadzRca szkołę 
lub placówkę sporzRdza i przekazuje Wójtowi 
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Gminy iława nie później niu w ciRgu 10 dni po 
upływie kaudego miesiRca, rozliczenie otrzyma-
nych dotacji za okres od poczRtku roku kalenda-
rzowego do końca miesiRca sprawozdawczego, 
z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów lub 
słuchaczy. 

2. Rozliczenie półroczne i roczne z wykorzystania 
dotacji osoba prawna lub fizyczna, prowadzRca 
szkołę lub placówkę, przekazuje organowi wła-
ściwemu do udzielania dotacji, w terminie do 15 
lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, 
oraz do dnia 15 stycznia następnego roku po ro-
ku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia. W przypadku, gdy szkoła lub pla-
cówka kończy swojR działalność, rozliczenie na-
leuy złouyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu 
ostatniej transzy dotacji. 

3. Wzór rozliczenia stanowi załRcznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 6 

1. DotujRcemu przysługuje prawo kontroli wyko-
rzystania dotacji. 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podle-
gajR zwrotowi wraz z odsetkami w terminie  
2 tygodni od dnia stwierdzenia nieprawidłowo-
ści. W przypadku braku zwrotu kwotę dotacji 
naleunR w kolejnym miesiRcu pomniejsza się  
o kwotę pobranR w nadmiernej wysokości w 
miesiRcu poprzednim wraz z odsetkami. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
iława. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, z mocR obowiRzujRcR od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWiDNICZACY 
RADY GMINY 

 
DARIUSZ WITKOWSKI 
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Oaoąazzik zr 1 io uaywaoo Raio G izo Ooawa 
zr XXXI/213/2008 z izia 30 paźizierzika 
2008 r. (poz. 3371) 
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Oaoąazzik zr 2 io uaywaoo Raio G izo Ooawa 
zr XXXI/213/2008 z izia 30 paźizierzika 
2008 r. (poz. 3371) 
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3372 

UCHWAŁA RADY GMINY OŚIECONICA 
NR XXIX/136/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie sławek poiałku oi aroików łrazsporłowoay 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)) 
w zwiRzku z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z póun, zm.2)3)) Rada Gminy isiecznica uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

ikreśla się wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych  jak niuej: 
1. Sa oayoio aiiżarowe o iopuszazalzej  asie  
aaokowiłej oi powożej 3,5 łozo i poziżej 12 łoz: 
a)  od powyuej 3,5 tony do   

5,5 tony włRcznie 492,00 zo 
b) powyuej 5,5 tony do 9 ton  

włRcznie 804,00 zo 
c) powyuej 9 ton do poniuej 12 ton 1.032,00 zo 

2. Sa oayoio aiiżarowe o iopuszazalzej  asie 
aaokowiłej rówzej lub woższej ziż 12 łoz, w za-
leżzoaai oi iloaai osi i roizaju zawieszezia zzoi-
zie z zaoąazzikie  zr 1 io ziziejszej uaywaoo. 

3. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io 
użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o io-
puszazalzej  asie aaokowiłej zespoou pojaziów 
oi 3,5 łozo i poziżej 12 łoz: 
a) od 3,5 tony do poniuej  5,5 tony 480,00 zo 
b) od 5,5 tony do poniuej 7,5 tony 624,00 zo 
c) od 7,5 tony do poniuej 9,5 tony 780,00 zo 
d) od 9,5 tony do poniuej 12 ton 1.044,00 zo 

4. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io 
użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o io-
puszazalzej  asie aaokowiłej zespoou pojaziów 
rówzej lub woższej ziż 12 łoz, w zależzoaai oi 
iloaai osi i roizaju zawieszezia: 
zgodnie z załRcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Przyczepy i naczepy, które łRcznie z pojazdem 
silnikowym posiadajR dopuszczalnR masę całko-
witR od 7 i poniuej 12 ton, z wyjRtkiem zwiRza-
nych wyłRcznie z działalnościR rolniczR prowa-
dzonR przez podatnika podatku rolnego:  
a) od 7 ton do  9 ton włRcznie 696,00 zo 
b) powyuej  9 tony do poniuej  

12 ton 1.020,00 zo 

6. Przoazepo i zaazepo, kłóre oąazzie z pojazie  
silzikowo  posiaiają iopuszazalzą  asi aao-
kowiłą rówzą lub woższą ziż 12 łoz, z wojął-
kie  związazoay wooąazzie z iziaoalzoaaią rolzi-
azą prowaizozą przez poiałzika poiałku rolzezo: 
zgodnie z załRcznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Aułobuso w zależzoaai oi liazbo   iejsa io sie-
izezia: 
a) poniuej 15 miejsc 1.044,00 zo 
b) równej i wyuszej niu 15 miejsc  

do poniuej 30  miejsc 1.404,00 zo 
c) równej i wyuszej niu 30 1.728,00 zo 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVIII/80/07 Rady Gminy 
isiecznica z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych.  

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
isiecznica, który zobowiRzany jest równieu do 
rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w 
sołectwach i w jednostkach organizacyjnych gminy 
przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoślRskiego, jednak nie wcześniej niu 
od 1 słoazzia 2009 r. 
 

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, 
 Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730. 

3 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenie następujRcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.) 
2) dyrektywy 1999/62/WE z 17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za uuytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczRce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolita PolskR członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczR ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej – wydania specjalne. 
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Oaoąazzik zr 1 io uaywaoo Raio G izo 
Osieazziaa zr XIX/136/08 z izia 29 paź-
izierzika 2008 r. (poz. 3372) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoślRskiego Nr 297 –  23909  – Poz. 3372  

Oaoąazzik zr 2 io uaywaoo Raio G izo 
Osieazziaa zr XIX/136/08 z izia 29 paź-
izierzika 2008 r. (poz. 3372) 
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Oaoąazzik zr 3 io uaywaoo Raio G izo 
Osieazziaa zr XIX/136/08 z izia 29 paź-
izierzika 2008 r. (poz. 3372) 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PROEWORNIE 
NR XXII/129/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

z ieziająaa uaywaoi zr XX/116/08 Raio G izo w Przeworzie z izia 
29 sierpzia 2008 r. w sprawie przeprowaizezia kozsulłaaji spooeazzoay 
                           iołoaząaoay projekłu słałułu sooeałwa 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 5 a  ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzRdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1591 ze. zm.) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XX/116/08 Rady Gminy w Przewor-
nie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji społecznych dotyczRcych  
projektu statutu sołectwa § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Konsultacje zostanR przeprowadzone w okresie  
60 dni od daty wejścia w uycie uchwały. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegajR zmia-
nie.     

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Przeworno. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa DolnoślRskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 

PRZEWiDNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXV/145/2008 

z dnia 10 września 2008 r. 

w sprawie  iejsaowezo plazu zazospoiarowazia przesłrzezzezo obszaru 
iziaoek zr 67 i 68 obrib Rzeazka, z iza Wali  

 DziałajRc na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), oraz w 
oparciu o podjętR uchwałę nr V/27/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 
30 stycznia 2007 roku Rada Gminy w Walimiu po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami określonymi w „mtudium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Walim” uchwala miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina 
Walim i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako akt prawa miejscowe-
go. 
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R o z d z i a ł   I 

Przepiso ozólze 

§ 1 

Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego objęto obszar Gminy Walim we wsi 
Rzeczka. ibszar obejmuje działki gruntu nr 67 i 68 
w obrębie Rzeczka,  w granicach wyznaczonych na 
rysunku planu. 

§ 2 

1. Integralne części uchwały stanowiR: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiRce 

część tekstowR, zawarte w rozdziałach: 
  I – Przepisy ogólne 
 II – Przepisy obowiRzujRce dla całego ob-

szaru objętego planem 
III – Przepisy dotyczRce poszczególnych te-

renów wydzielonych liniami rozgrani-
czajRcymi 

IV – Przepisy końcowe 
2) rysunek planu w skali 1:2000 – stanowiRcy 

załRcznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
a) w rysunku planu obowiRzujRce sR ozna-

czenia wyszczególnione w objaśnieniach 
(legendzie), 

b) treść podkładu mapowego nie jest przed-
miotem rysunku planu. 

2. ZałRcznikami do uchwały sR: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleuR do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie  z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiRce załRcz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiRce załRcznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) przepisach szczególnych i odrębnych – rozu-

mie się przez to obowiRzujRce przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów wynikajRce  
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

2) rysunku planu – rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust.1 pkt 2 niniejszej 
uchwały, 

3) terenie – rozumie się przez to fragment obsza-
ru o określonym przeznaczeniu podstawowym, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajRcymi i oznaczony symbolem literowym, 

4) obszarze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem, 

5) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczajRcymi, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niu podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca uuytkowa-
nie podstawowe, 

7) usługach działalności gospodarczej – rozumie 
się przez to w szczególności usługi z zakresu 
handlu, gastronomii, hotelarstwa, drobne usłu-
gi rzemieślnicze, salony odnowy i rehabilitacji, 
usługi opiekuńcze i medyczne, urzRdzenia  
i obiekty turystyczne i sportowe, w tym m.in. 
wypouyczalnie, drobne naprawy sprzętu oraz 
inna działalność o zbliuonym charakterze, 

8) uciRuliwości dla środowiska – rozumie się 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jRce uycie albo dokuczliwe dla otaczajRcego 
środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, zanie-
czyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie 
odpadami), które stwarzajR mouliwość pogor-
szenia jego stanu, w rozumieniu przepisów 
szczególnych, 

9) usługach nieuciRuliwych – rozumie się przez to 
usługi niepowodujRce szkodliwości i uciRuliwo-
ści dla uuytkowników sRsiednich terenów  
i niezaliczone według przepisów szczególnych 
do przedsięwzięć „mogRcych znaczRco oddzia-
ływać na środowisko” i wymagajRcych sporzR-
dzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, 

10) tytule prawnym – rozumie się przez to prawo 
własności, uuytkowania wieczystego, zarzRdu, 
uuytkowania, prawo do dysponowania terenem 
oraz inne prawa wynikajRce z umów cywilno-
prawnych, 

11) drogach wewnętrznych – rozumie się przez to 
istniejRce i projektowane drogi spełniajRce rolę 
dojazdów, niezbędne dla zapewnienia prawi-
dłowej obsługi działek i obiektów oraz terenów 
rolnych i leśnych. W stosunku do nich nie wy-
stępujR obowiRzki Gminy dotyczRcy budowy, 
utrzymania i inne dotyczRce publicznych dróg 
gminnych. 

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej – ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnościR oraz wodę powierzchniowR na dział-
ce budowlanej, 

13) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to 
sumę powierzchni kondygnacji parterowych 
budynków znajdujRcych się na działce, liczonR 
po zewnętrznym obrysie murów poszczegól-
nych obiektów, 

14) stylu sudecko – kurortowym – rozumie się 
występujRce w miejscowościach turystycz-
nych i uzdrowiskowych mudetów tradycje w 
architekturze i budownictwie usługowym, słu-
uRcym obsłudze ruchu turystycznego, opisane 
w istniejRcej bibliografii. 

§ 4 

1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w 
rysunku planu liniami rozgraniczajRcymi lub gra-
nicami opracowania i określono symbolem lite-
rowym, których funkcje określono poniuej: 
1) teren zieleni rekreacyjnej i urzRdzeń sporto-

wych – Zm, 
2) teren zabudowy usługowej, zwiRzanej z ob-

sługR ruchu turystycznego, sportów i rekre-
acji itp – U, 

3) teren zwiRzany z eksploatacja i konserwacjR 
potoku Walimianka – Wm.   
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
się przeznaczenie podstawowe określone zesta-
wem liter, poza tym określa się przeznaczenie 
towarzyszRce i dopuszczalne, takue alternatyw-
ne oraz warunki ich dopuszczenia - w dalszej 
części uchwały, 

3. Przedmiotowe obszary mogR być w całości prze-
znaczone na cele zgodne z przeznaczeniem pod-
stawowym lub częściowo takue na cele prze-
znaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalo-
nych w dalszej części uchwały. 

R o z d z i a ł   II 

Przepiso obowiązująae ila aaoezo obszaru objiłezo 
plaze  

Usłalezia iołoaząae zasai oayrozo i kszłaołowazia 
oaiu przesłrzezzezo oraz para ełrów i wskaźzików  
                    kszłaołowazia zabuiowo 

§ 5 

W celu zachowania ładu przestrzennego,  
a w szczególności zachowania krajobrazu łRk, pa-
stwisk i zalesień śródpolnych oraz utrzymania cha-
rakteru zabudowy górskich zespołów osadniczych 
ustala się zasady kształtowania zabudowy obowiR-
zujRce na całym obszarze opracowania: 

1. ibiekty budowlane mogR być realizowane wy-
łRcznie na terenach przeznaczonych na ten cel 
w niniejszym planie, z zachowaniem określo-
nego w rozdziale III przeznaczenia i warunków 
zabudowy. 

2. W obrębie terenów otwartych (Zm) dopuszcza 
się jedynie lokalizację niezbędnych obiektów  
i urzRdzeń dla sportu, rekreacji i infrastruktury 
technicznej z zachowaniem warunków  § 21 
oraz wyłRczeniem gruntów leśnych sklasyfi-
kowanych jako LsIII.   

3. Grunty rolne i leśne w obrębie terenów prze-
znaczonych dla zabudowy i innych nierolni-
czych form uuytkowania określonych w roz-
dziale III, do czasu rozpoczęcia inwestycji, po-
winny być wykorzystane dla produkcji rolnej  
i leśnej. 

4. Usytuowanie budynków lokalizowanych w ob-
rębie grup istniejRcej zabudowy lub w ich sR-
siedztwie winno nawiRzywać do formy domi-
nujRcej, a w szczególności uwzględniać prze-
wauajRcy kRt połouenia w stosunku do dróg 
publicznych i zachowanie linii zabudowy  
(w przypadkach pozwalajRcych na jej ustale-
nie). 

5. W obrębie terenów niezabudowanych zaleca 
się sytuowanie budynków równolegle do dróg 
publicznych, z uwzględnieniem warunków wła-
ściwego (korzystnego) naświetlenia pomiesz-
czeń oraz nasłonecznienia działek. 

6. mposób usytuowania projektowanych budyn-
ków winien uwzględniać: 
1) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

ustalonej w odległości 5 metrów od górnej 
krawędzi skarpy brzegowej Potoku Wali-
mianka, 

2) zapewnienie dostępu światła dla istniejR-
cych i projektowanych budynków przezna-

czonych na pobyt ludzi na sRsiednich dział-
kach, 

3) wymogi wynikajRce z przepisów szczegól-
nych i odrębnych dotyczRce sytuowania 
budynków w stosunku do granic działki  
i sRsiedniej zabudowy. 

4) lokalizacja budynku w odległości od granicy 
sRsiedniej nieruchomości mniejszej (0,0 m 
lub ≥1,5 m) niu podstawowe wymagane 
przepisami (3,0 lub 4,0 m) wymaga pisem-
nej zgody właściciela sRsiedniej nierucho-
mości, z wyjRtkiem sytuacji gdy na sRsied-
niej nieruchomości jest juu budynek w po-
dobnej odległości  do proponowanego zbli-
uenia.    

7. lormR zabudowy dla funkcji podstawowej 
(usługowej) muszR być budynki wolno stojRce,  
do 3 kondygnacji, dodatkowo z uuytkowym 
poddaszem i z mouliwościR podpiwniczenia 
lecz nieprzekraczajRce wysokości 15,0 m. Do-
puszcza się łRczenie budynków wielofunkcyj-
nych z gospodarczymi i usługowymi, wieue lub 
inne dominanty obiektów usługowych mogR 
być wyusze niu określone wcześniej. 

8. Gabaryty, forma architektoniczna budynków i 
pozostałych elementów zagospodarowania 
(mała architektura, ogrodzenia, zieleń) zaleca 
się kształtować w sposób nawiRzujRcy harmo-
nijnie do cech lokalnego krajobrazu i sRsiadujR-
cej zabudowy z uwzględnieniem połouenia i 
ekspozycji. Dla zapewnienia ciRgłości kulturo-
wej wymaga się stosowanie form nawiRzujR-
cych do tradycji budownictwa regionu – tzw. 
stylu sudecko-kurortowego. Dopuszcza się tak-
ue formy współczesne inspirowane architektu-
rR regionalnR. 

9. Podstawowa forma dachu:  
1) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 

dwuspadowy lub w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach wielospadowy  o jedna-
kowym nachyleniu głównych połaci 300– 
–550, z wysuniętymi okapami; mouliwość 
modyfikacji – lukarny, naczółki itp.  

2) dla budynków gospodarczych i garauy da-
chy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu 
połaci 250–550. 

10. Wymaganym pokryciem dachu jest dachówka 
ceramiczna w naturalnym ceglastym kolorze. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
pokrycie gontem drewnianym lub bitumicznym, 
łupkiem naturalnym itp. Dla form współcze-
snych, o których mowa w ust. 8, dopuszcza 
się takue inne pokrycia, z wyłRczeniem blach 
trapezowych, płyt warstwowych itp, 

11. Dla budynków gospodarczych i garauowych 
wysokość liczona od poziomu terenu do kale-
nicy w osi ściany szczytowej powinna wynosić 
dla nowej i przebudowywanej zabudowy: 
1) dla budynków gospodarczych – do 9 me-

trów, 
2) dla garauy – do 6 metrów, 

12. Wprowadza się zakaz stosowania, jako mate-
riału wykończeniowego elewacji blachy falistej 
i trapezowej oraz siddingu plastikowego. Wy-
maga się stosowania naturalnych materiałów 
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elewacyjnych jak np. tynk szlachetny, cegła 
ceramiczna, kamień, drewno, itp. Nakazuje się 
stosować kolory elewacji zbliuone do uzyski-
wanych z tradycyjnych barwników natural-
nych. 

13. Na całym obszarze planu wprowadza się zakaz 
stosowania ogrodzeń betonowych, w tym rów-
nieu prefabrykowanych, poza niezbędnymi 
słupkami i podmurówkami. 

§ 6 

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzy-
stania terenów ustala się parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy: 
1. Powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moue 

przekraczać 35 5 powierzchni terenu U, 
2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić 

nie mniej niu 50 5 powierzchni terenu U, 
3. W przypadku przekroczenia tego procentu w 

zabudowie istniejRcej wprowadza się zakaz roz-
budowy i budowy nowych budynków. 

Waruzki zazospoiarowazia łerezów iołoaząae 
oayrozo aroiowiska przoroiziazezo, kulłurowezo  
                             i krajobrazu 

§ 7 

W celu zachowania wymogów ochrony środowiska 
przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz 
innych, zwiRzanych ze zmianR funkcji i sposobu 
uuytkowania terenów lub obiektów, nakazuje się 
przestrzeganie zasad określonych w aktualnie obo-
wiRzujRcych przepisach szczególnych i odrębnych, 
a ponadto ustala się: 
1. Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 

wód deszczowych w sposób pogarszajRcy stan 
gleb oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych. 

2. Nakaz wyposauenia terenów przeznaczonych dla 
zabudowy w sieci i urzRdzenia infrastruktury 
technicznej dla odprowadzania lub gromadzenia 
ścieków oraz ich oczyszczania. 

3. Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w sys-
temie zorganizowanym, przy stosowaniu na ca-
łym obszarze jednolitych zasad – zgodnie z 
obowiRzujRcymi przepisami  o odpadach – w 
tym obowiRzkiem wstępnej segregacji. 

4. Zakaz stosowania zasiarczonych paliw stałych 
dla zaopatrzenia w ciepło obiektów realizowa-
nych; w obiektach istniejRcych wymaga się suk-
cesywnej wymiany urzRdzeń grzewczych na 
systemy wykorzystujRce czyste ekologicznie no-
śniki energii. 

§ 8 

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów 
naturalnych krajobrazu dla terenu objętego planem, 
połouonego w granicach obszaru chronionego kra-
jobrazu, ustala się: 
1. Nakaz utrzymania i ochrony zespołów zieleni 

naturalnej i pół naturalnej: 
1) spełniajRcych funkcje przeciwerozyjne na 

tych częściach terenów, które nie będR obję-
te zainwestowaniem (zadrzewienia i zakrze-
wienia porastajRce  skarpy), 

2) stanowiRcych biologicznR strefę ochronnR 
cieków (przylegajRce do wód powierzchnio-
wych tereny z trwałR runiR łRkowR oraz kę-
pami drzew i krzewów), 

3) zieleni wysokiej i niskiej w obrębie terenów 
usługowych.  

2. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 
poza terenami przeznaczonymi w planie na cele 
usługowe, oznaczone symbolem U. 

3. Lokalizację obiektów kubaturowych w sRsiedz-
twie kompleksów leśnych dopuszcza się w od-
ległości wynikajRcej z przepisów szczególnych w 
zakresie ochrony przeciwpouarowej lasów. 

4. ibowiRzek zachowania w odpowiednich propor-
cjach „powierzchni biologicznie czynnych” w ob-
rębie terenów przeznaczonych dla zabudowy 
(jak § 6 ust. 2). 

5. Dla efektywniejszego wykorzystania gruntów 
rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej, dla polep-
szenia funkcji, ochronnej i sportowo-rekreacyjnej 
dopuszcza się zalesienia w terenie Zm w miej-
scach niekolidujRcych z planowanR infrastruktu-
rR sportowR, rekreacyjnR lub technicznR.   

Oasaio oayrozo izieiziałwa kulłurowezo  
i zabołków oraz ióbr kulłuro wspóoazeszej 

§ 9 

1. W przypadku odnalezienia w obszarze planu 
zabytku ruchomego lub nieruchomego naleuy 
postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w nawiR-
zaniu do tradycji regionu, przy wprowadzaniu 
nowej zabudowy, wymaga się spełnienia wymo-
gów § 5 uchwały. 

Oasaio i sposobo zazospoiarowazia łerezów poi-
lezająaoay oayrozie oraz zasaio oayrozo zirowia  
i bezpieazeńsłwa luizi, wozikająae z przepisów 
                             oiribzoay 

§ 10 

W celu zachowania warunków ochrony wód oraz 
umouliwienia dostępu do wody i prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych cieku wodnego 
Wm (Potok Walimianka)  ustala się: 
1. Preferowane formy uuytkowania gruntów sRsia-

dujRcych z ciekiem wodnym Wm: zadrzewienia  
i zakrzaczenia łęgowe, zieleń niska nieurzRdzona. 

2. Wyklucza się mouliwość lokalizacji obiektów 
budowlanych na skarpach, zwłaszcza bezpo-
średnio opadajRcych do cieku Wm. 

3. Na terenie zabudowy sRsiadujRcym z ciekiem 
wodnym Wm naleuy kaudorazowo lokalizację 
obiektu budowlanego zaopiniować u administra-
tora cieku, jeśli planowany obiekt będzie sytu-
owany w pasie do 10,0 m od krawędzi górnej 
cieku,  

4. igrodzenia mogR być realizowane co najmniej 
1,5 metra od górnej krawędzi skarpy brzegowej 
cieku Wm.  

§ 11 

W celu zachowania wymogów w zakresie ochrony 
przeciwpouarowej naleuy: 
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1. Dla wszystkich budynków zapewnić mouliwość 
dojazdu o kaudej porze roku poprzez drogi i do-
jazdy niewydzielone o parametrach spełniajR-
cych wymagania określone przepisami szczegól-
nymi, jakim powinny odpowiadać drogi pouaro-
we.   

2. Zapewnić źródła przeciwpouarowego zaopatrze-
nia wodnego do zewnętrznego gaszenia pouaru, 
na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych. 

§ 12 

1. W celu zapewnienia właściwych warunków 
ochrony przed hałasem wyróunia się tereny, za-
liczone do poszczególnych rodzajów dopusz-
czalnego poziomu hałasu, określonych w przepi-
sach szczególnych: 
1) teren zabudowy usługowej, oznaczony  

w planie symbolem  U 
2. Na obszarach sRsiadujRcych z terenami (obiek-

tami) wymienionymi w ust. 1 wprowadza się 
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogRcych spo-
wodować przekroczenie dopuszczalnego pozio-
mu hałasu, określonego w przepisach szczegól-
nych. W przypadku obiektów istniejRcych,  
o przekroczonym dopuszczalnym poziomie hała-
su, naleuy opracować program działań, których 
celem jest dostosowanie poziomu hałasu do do-
puszczalnego. 

§ 13 

1.  W celu ochrony przed promieniowaniem elek-
tromagnetycznym ustala się strefy techniczne 
dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokich i średnich napięć obowiRzujRce na 
podstawie przepisów szczególnych. 

2.  W strefach obowiRzujR ograniczenia, zakazy i 
nakazy, określone w przepisach szczególnych, a 
lokalizacja obiektów budowlanych musi być kau-
dorazowo uzgadniana z dysponentem sieci. 

§ 14 

Przewiduje na całym obszarze planu zagrouenie 
osuwaniem się mas ziemnych i wprowadza nastę-
pujRce ustalenia: 
1) ze względu na istniejRce spadki terenu kauda 

inwestycja wymagać będzie wykonania badań 
geologiczno – inuynierskich dla warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych i budowli, 

2) zakaz wykonywania wykopów mogRcych spo-
wodować podcięcie stoku, o wysokości ściany 
wykopu powyuej 3 metrów. W przypadku ko-
nieczności wykonania większych wykopów na-
leuy wprowadzić zabezpieczenia wynikajRce z 
pkt 1), 

3) dopuszcza się ewentualne wycinki drzew i krze-
wów, kolidujRce z planowanym zagospodaro-
waniem terenu, na warunkach określonych w 
przepisach szczególnych. 

§ 15 

1. Ze względu na połouenie terenu objętego planem 
miejscowym na wysokości powyuej 600 m npm. 
naleuy w rozwiRzaniach szczegółowych inwe-
stycji zwiRzanych z zagospodarowaniem rekre-

acyjno-sportowym zapewnić warunki bezpie-
czeństwa osób korzystajRcych, wynikajRce  
z przepisów odrębnych, w tym w szczególności 
dotyczRce minimalnych szerokości nartostrad 
itp.,  

Oasaio wozikająae z połrzeb kszłaołowazia  
przesłrzezi publiazzoay 

§ 16 

Na terenie objętym planem nie wyznacza się tere-
nów przestrzeni publicznej. 

Oasaio i waruzki poiziaou łerezów za iziaoki  
buiowlaze lub iay saalazia 

§ 17 

Ustala się zasady i warunki wiRuRce przy podziale 
gruntów na tereny i działki budowlane lub scalaniu 
działek: 
1. Powierzchnia terenów lub działek dla projekto-

wanych usług działalności gospodarczej i urzR-
dzeń infrastruktury technicznej powinna być do-
stosowana do załouonego programu uuytkowego 
(z uwzględnieniem powierzchni dla obiektów  
i urzRdzeń towarzyszRcych – w tym parkingów). 

2. Tereny i poszczególne działki muszR mieć za-
pewnione dojście i całoroczny dojazd od dróg  
i ulic publicznych bezpośrednio lub przez wydzie-
lone wewnętrzne drogi dojazdowe odpowiadajR-
ce aktualnym wymaganiom. Dopuszcza się usta-
nowienie słuuebności zgodnie z obowiRzujRcymi 
przepisami szczególnymi. 

3. Przy podziale gruntów na nowe działki budowla-
ne dla róunych form zabudowy usługowej naleuy 
stosować następujRce minimalne powierzchnie 
działek: 
1) dla zabudowy usługowej – 2000 m2, 
2) dla pozostałych funkcji jak w ust.  

4. Przy kaudym podziale geodezyjnym, za zgodny z 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, powinien być uznany podział 
uwzględniajRcy obowiRzkowe linie rozgranicza-
jRce oraz zapewniajRcy podstawowe parametry 
ustalone planem. 

Oasaio obsouzi obszaru w zakresie ko uzikaaji 
oraz  oierzizaaji, rozbuiowo i buiowo iróz 

§ 18 

1. ibszar planu obsługiwany będzie przez drogę 
publicznR powiatowR nr 3016D we wsi Rzeczka 
biegnRcR z Walimia do mokolca, połouonR poza 
obszarem planu, po północno-wschodniej stronie 
Potoku Walimianka,  

Oasaio obsouzi obszaru oraz  oierzizaaji, rozbu-
iowo i buiowo sosłe ów izfrasłrukłuro łeayziazzej 

§ 19 

1. Zaopatrzenie w wodę: 
1) na całym obszarze objętym planem zezwala 

się na realizację indywidualnych bRdź grupo-
wych ujęć wody do celów komunalnych, 

2) dopuszcza się w obszarze rozbudowany sys-
tem zaopatrzenia w wodę (sieci, urzRdzenia) 
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zapewniajRcy dostawę wody do wszystkich 
uuytkowników,  

3) zezwala się na zaspokojenie potrzeb na cele 
komunalne i ochronę przeciwpouarowR po-
przez rozbudowę sieci i urzRdzeń oraz doce-
lowo budowę zbiorczego systemu gminnego, 

4) ustala się bieuRcR konserwację, remonty ka-
pitalne oraz wymianę zuuytych rurociRgów w 
celu zmniejszenia strat w przesyle wody, 

5) zachowuje się lokalne ujęcia wody ze źródeł i 
studni kopanych równieu jako zabezpieczenie 
w przypadku awarii lub klęsk uywiołowych, 

6) dopuszcza się realizację powierzchniowych 
ujęć wodnych na istniejRcych ciekach, jako 
zbiorników retencyjnych dla potrzeb infra-
struktury naśnieuajRcej, 

2. idprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
1) ustala się sukcesywnR budowę gminnej sieci 

kanalizacyjnej obejmujRcej podstawowe pa-
smo osadnictwa górskiego wsi Rzeczka wraz 
ze skierowaniem z przewauajRcej części ob-
szaru do systemu kanalizacji i dalej na 
oczyszczalnię ścieków.  

2) dla terenów budowlanych połouonych poza 
zasięgiem projektowanej sieci komunalnej  
ustala się obowiRzek budowy oczyszczalni 
przyobiektowych indywidualnych lub wspól-
nych. 

3) tymczasowo, w terenach połouonych w za-
sięgu projektowanej sieci komunalnej, do cza-
su jej budowy zezwala się na odprowadzenie 
ścieków do zbiorników bezodpływowych lub 
oczyszczalni przyobiektowych.   

4) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych  
i do ziemi, dopuszcza się rozsRczanie w grun-
cie w obrębie posiadanej nieruchomości lub 
odprowadzenie do systemu rowów i cieków 
za zgodR ich administratora.  

5) ustala się obowiRzek odprowadzania wód 
deszczowych z dróg, parkingów i terenów 
usługowych poprzez urzRdzenia do podczysz-
czania ścieków przed wprowadzeniem do Po-
toku Walimianka – zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

6) dopuszcza się na terenach zainwestowania 
kubaturowego realizację zbiorników doziem-
nych do gromadzenia wód opadowych z wy-
korzystaniem ich do celów gospodarczych. 

3. Zaopatrzenie w energię elektrycznR: 
1) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapo-

trzebowania, wynikajRcego ze sporzRdzonego 
bilansu energetycznego potrzeb, nastRpi po-
przez modernizację lub rozbudowę istniejRce-
go układu realizowana na podstawie wyda-
nych przez dystrybutora warunków technicz-
nych oraz zapewnień,   

4. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny: 
1) Dopuszcza się realizację sieci gazowych roz-

dzielczych i przyłRczy. 
5. Ustala się następujRce zasady postępowania  

z odpadami wprowadzone w oparciu o przepisy 
szczególne: 
1) organizację odbioru odpadów ze wszystkich 

gospodarstw domowych i obiektów usługo-

wych w obszarze planu zgodnie z przyjętym 
na terenie gminy systemem, 

2) nie zezwala się na gromadzenie i składowanie 
odpadów niebezpiecznych. 

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaleca się stosowanie indywidualnych ko-

tłowni lub wysokosprawnych systemów z 
wykorzystaniem urzRdzeń grzewczych do-
puszczonych do stosowania na podstawie 
przepisów odrębnych, 

2) ustala się obowiRzek wykorzystywania źródeł 
proekologicznych - energii elektrycznej, gazu 
lub oleju opałowego, biomasy, instalacji so-
larnych, wiatrowych oraz innych odnawial-
nych itp. 

7. ibsługa obszaru w zakresie telekomunikacji: 
1) utrzymuje się istniejRcy system łRczności 

przewodowej oraz ustala kontynuację budo-
wy sieci magistralnych i abonenckich. 

8. Na etapie nowych inwestycji infrastrukturalnych 
oraz modernizacji sieci istniejRcych, naleuy za-
pewnić dbałość o prawidłowe gospodarowanie 
terenami niezainwestowanymi, m.in. poprzez 
prowadzenie sieci infrastruktury w sposób rów-
noległy bRdź prostopadły (lub inny uzasadniony) 
do istniejRcych lub projektowanych obiektów, w 
odległościach minimalnych dopuszczonych od-
rębnymi przepisami od innych sieci i przyłRczy, z 
uwzględnieniem naturalnych podziałów, granic 
nieruchomości itp elementów występujRcych w 
środowisku. 

9. na terenach zainwestowania nie zezwala się na 
sytuowanie instalacji gazu płynnego w pasach 
pomiędzy granicR frontowR działek a wyznaczo-
nR liniR zabudowy,  

R o z d z i a ł   III 

Przepiso iołoaząae poszazezólzoay łerezów  
woizielozoay lizia i rozzraziazająao i 

§ 20 

1. Dla jednostki terenu wydzielonej liniami rozgra-
niczajRcymi i oznaczonej symbolem „U” ustala 
się przeznaczenie podstawowe pod zabuiowi 
usouzową z urzRdzeniami i zieleniR towarzyszRcR. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniajRce tere-
nu jako: 
1) mieszkalnictwo towarzyszRce funkcji pod-

stawowej jako wbudowane w obiekty usłu-
gowe lub jako wolno stojRce, 

2) zespół tzw: „domków rekreacyjnych” zdefi-
niowanych w przepisach odrębnych, 

3) nieuciRuliwych form działalności gospodarczej 
o charakterze usługowym na wydzielonych 
działkach lub jako budynków uzupełniajRcych 
na działkach z zabudowR mieszkalnR, 

4) obiektów gospodarczych, garauy wolno sto-
jRcych, przyległych lub wbudowanych, 

5) dojazdów niewydzielonych, zatok postojo-
wych i parkingów przyobiektowych, 

6) obiektów i urzRdzeń sportowych całorocz-
nych, rekreacji i infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu ustala się: 
1) mouliwość realizacji budynków usługowych, 

w tym rekreacji indywidualnej (np. letnisko-
wych) i zbiorowej (np. hotel, pensjonat,) 
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2) mouliwość lokalizacji obiektów usług i dzia-
łalności gospodarczej nieuciRuliwych, w for-
mie wolno stojRcej, 

3) utrzymanie i budowę lokalnych sieci i urzR-
dzeń infrastruktury technicznej oraz dróg do-
jazdowych wewnętrznych, parkingów przy 
obiektach usługowych, 

4) utrzymanie oraz realizację urzRdzonych tere-
nów zielonych, 

3. ibiekty i urzRdzenia wymienione w ust. 2 nale-
uy ponadto realizować przy uwzględnieniu: 
1) parametrów i wskaźników kształtowania za-

budowy, określonych w § 4 i 5, 
2) wymogów wynikajRcych z odrębnych przepi-

sów technicznych, 
3) mouliwości łRczenia budynków elementami 

funkcjonalnymi, taki jak np; łRczniki, nadwie-
szenia, dachy i przejścia itp. 

§ 21 

1. Teren wydzielony liniami rozgraniczajRcymi  
i oznaczony symbolem „OS” przeznacza się, 
zgodnie z istniejRcym uuytkowaniem, pod zieleń 
rekreaaojzą i urząizezia sporłowe.  

 W jednostce dopuszcza się: 
1) utrzymanie uuytków rolnych i leśnych na te-

renie niezajętym pod przeznaczenie podsta-
wowe, 

2) lokalizację obiektów i urzRdzeń sportowych 
całorocznych (w tym np. tras i wyciRgów 
narciarskich), rekreacyjnych i turystycznych, 
dojazdów niewydzielonych, szlaków pieszych 
i rowerowych, 

3) lokalizację obiektów i urzRdzeń infrastruktury 
technicznej, w tym np: stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, generatorów energii wia-
trowej itp. 

2. W jednostce zakazuje się: 
1) naruszanie lokalnych cieków i urzRdzeń me-

lioracyjnych poza słuuRcym realizacji infra-
struktury wymienionej w ust.1 , 

2) lokalizację nowych obiektów budowlanych 
kubaturowych, poza wymienionymi w ust.1. 

3) lokalizacji obiektów i urzRdzeń na części tere-
nu oznaczonej jako grunty leśne sklasyfiko-
wane jako LsIII. 

§ 22 

1. Wydziela się liniami rozgraniczajRcymi teren w 
pasie o szerokości 5,0 m od górnej krawędzi po-

toku, oznaczony symbolem „WS”, który prze-
znacza się na cele zwiRzane z eksploatacjR  
i konserwacjR połoku Wali iazka.  

 W jednostce dopuszcza się: 
1) utrzymanie i ochronę istniejRcego cieku  

i urzRdzeń wodnych,  
2) mouliwość realizacji inwestycji zwiRzanych  

z regulacjR potoku i zabezpieczeniem prze-
ciwpowodziowym, 

3) realizację zjazdów z dróg publicznych na te-
ren nieruchomości przyległych, 

4) mouliwość lokalizacji niezbędnych budowli  
i urzRdzeń drogowych oraz infrastruktury 
technicznej,  

5) utrzymanie i ochronę zieleni przybrzeunej. 
2. W terenach wyklucza się: 

1) lokalizację wszelkich obiektów kubaturo-
wych, 

2) naruszanie urzRdzeń melioracyjnych i innych 
urzRdzeń regulujRcych stosunki wodne, 

3) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków. 

R o z d z i a ł   IV 

Przepiso końaowe 

§ 23 

Ustala się stawkę procentowR, słuuRcR naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości objętych planem, w wysokości:  
1. w terenie oznaczonym symbolem      U – 105 
2. w terenie oznaczonym symbolem     Zm – 105 
3. w pozostałych  wydzielonych terenach  – 105  

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Walim. 

§ 25 

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

PRZEWiDNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
ZUZANNA BODURKA 
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Oaoąazzik zrafiazzo zr 1 io uaywaoo Raio 
G izo w Wali iu zr XXV/145/2008 z izia 
10 wrzeazia 2008 r. (poz. 3374) 
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Oaoąazzik zr 2 io uaywaoo Raio G izo 
w Wali iu zr XXV/145/2008 z izia  
10 wrzeazia 2008 r. (poz. 3374) 

 
 

Rozsłrzozziiaie o sposobie realizaaji, zapisazoay w plazie, izwesłoaji z zakresu izfrasłruk-
łuro łeayziazzej, kłóre zależą io zaiań woaszoay z izo oraz zasaiaay iay fizazsowazia, 
                                zzoizie z przepisa i o fizazsaay publiazzoay  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 
7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzRdzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r.  
Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu rozstrzyga, co na-
stępuje: 
 

§ 1 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych 
uchwalenia planu wynika, iu jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z za-
kresu infrastruktury technicznej nie pociRga za sobR wydatków z buduetu gminy.  

 
 
 
 

Oaoąazzik zr 3 io uaywaoo Raio G izo 
w Wali iu zr XXV/145/2008 z izia  
10 wrzeazia 2008 r. (poz. 3374) 

 
 

Rozsłrzozziiaie o sposobie rozpałrzezia  uwaz wziesiozoay io projekłu  iejsaowezo  
plazu zazospoiarowazia przesłrzezzezo 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy w Walimiu rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

W zwiRzku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wyłouonego do publicznego wglRdu w dniach 19 czerwca–17 lipca 2007 r. 
wraz z prognozR skutków wpływu ustaleń planu za środowisko, nie rozstrzyga się o spo-
sobie ich rozpatrzenia. 
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3375 

UCHWAŁA RADY GMINY OAGRODNO 
NR XXI/116/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

z ieziająaa uaywaoi w sprawie uaywalezia  iejsaowezo plazu zazospoia-
rowazia przesłrzezzezo łerezu zabuiowo  ieszkaziowej jeizoroizizzej 
                        z usouza i ila aziaai obribu wsi Łukaszów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorzRdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2 art. 20 ust. 1, art. 27, 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319) oraz w zwiRzku z uchwałR nr XVI/97/08 Rady Gminy Za-
grodno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami dla części obrębu wsi Łukaszów uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/97/08 Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami dla części obrębu wsi Łukaszów  
w § 1 pkt 1 wprowadza się następujRcR zmianę – 
zapis „o powierzchni  24,20 ha „zastępuje się zapi-
sem „o powierzchni  25,37 ha”.  

§ 2 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa DolnoślRskiego i wchodzi 
w uycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogło-
szeń w Zagrodnie w Urzędzie Gminy, a takue 
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy. 

 
 
 
 
 
PRZEWiDNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

STANISŁAW OLECHOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3376 

OBWIESOCOENIE KOMISAROA WYBORCOEGO W LEGNICY 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie poiazia io publiazzej wiaio oaai izfor aaji o z iazaay  
w skoaizie Raio Powiału w Ooołorojskiezo 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – irdyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 
poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. 
Nr 96, poz. 607) Komisarz Wyborczy w Legnicy podaje do wiadomości pu-
blicznej, iu 
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Rada Powiatu Złotoryjskiego uchwałR nr XXII/119/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. 
stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego Obizziewa Mosozia 
z listy Nr 16 KWW „mAMiRZĄD – PiRiZUMIENIE iBYWATELmKIE”. 
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XXIII/120/2008 z dnia 26 września 
2008 r., wstRpił Wooizi ierz Oie ziak – kandydat z tej samej listy, który w wyborach 
uzyskał kolejno największR liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 
 

KiMImARZ WYBiRCZY 
W LEGNICY 

 
STANISŁAW RĄCZKOWSKI 
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Egzemplarze bieuRce i z lat ubiegłych oraz załRczniki mouna nabywać: 

1) w punktach sprzedauy: 

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

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

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

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

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w DolnoślRskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie ibsługi 

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłouone sR do powszechnego wglRdu w Bibliotece Urzędowej DolnoślRskiego Urzędu  

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

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