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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
NR XXVIII/136/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, po. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, 
Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada 
Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nie-
ruchomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,74 zł od 1 m2 powierzchni; 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,61 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

3) od budowli 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3  i ust. 3–7 cytowanej 
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/70/07 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia  
6 grudnia 2007r. Nr 290, poz. 3644). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku oraz podlega podaniu do pu-
blicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłosze-
nie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
JAN SKOWROŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
NR XXVIII/137/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  
 ranspor owoek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) art. 10 ust. 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, 
poz. 1775; z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, od jednego środka transporto-
wego: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Roczna stawka podatku w zł 
powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 704,61 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.175,49 
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.410,58 

 

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  

(w tonach) 
Roczna stawka podatku w zł 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 2.180,00 2.180,00 
13 14 2.200,00 2.200,00 
14 15 2.200,00 2.200,00 
15  2.250,00 2.250,00 

Trzy osie 
12 17 2.140,00 2.140,00 
17 19 2.140,00 2.140,00 
19 21 2.200,00 2.200,00 
21 23 2.200,00 2.200,00 
23 25 2.250,00 2.250,00 

2.250,00 2.250,00 25  
  

Cztery osie i więcej 
12 25 2.200,00 2.200,00 
25 27 2.200,00 2.200,00 
27 29 2.300,00 2.300,00 
29 31 2.300,00 2.300,00 
31  2.470,00 2.470,00 
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3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  Roczna stawka podatku w zł 
od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.560,00 
od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.600,00 
od 9 ton i poniżej 12 ton 1.620,00 

 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi-
ta zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa; 
ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Roczna stawka podatku w zł 

nie mniej 
niż 

mniej 
niż 

włącznie  
do 

powyżej oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18   1.920,00 1.920,00 
18 25   1.940,00 1.940,00 
25 31   1.960,00 1.960,00 
31  36  1.980,00 1.980,00 
   36 2.040,00 2.040,00 

Trzy osie 
12  36  2.040,00 2.040,00 
 40  36 2.180,00 2.180,00 

40    2.460,00 2.460,00 
Cztery osie i więcej 

  36  2.040,00 2.040,00 
   36 2.460,00 2.460,00 

 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:  

 
Dopuszczalna masa całkowita Roczna stawka podatku w zł 
od 7 ton i poniżej 12 ton 990,00 

 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 
pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Roczna stawka podatku w zł 

nie mniej niż mniej niż włącz 
nie do 

powyżej oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

1 2 3 4 5 6 
Jedna oś 

12 18   1.060,00 1.060,00 
18 25   1.160,00 1.160,00 
25  36  1.260,00 1.260,00 
   36 1.360,00 1.360,00 
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                                                                                                                                 cd. tabeli 
1 2 3 4 5 6 

Dwie osie 
12 28   1.470,00 1.470,00 
28 33   1.520,00 1.520,00 
33  36  1.570,00 1.570,00 
 38  36 1.780,00 1.780,00 

38    1.990,00 1.990,00 
Trzy osie i więcej 

12  36  1.580,00 1.580,00 
 38  36 1.730,00 1.730,00 

38    1.780,00 1.780,00 
 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

Liczba miejsc do siedzenia Roczna stawka podatku w zł 
mniejsza niż 30 miejsc 1.250,00 
równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.350,00 

 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/71/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 6 grudnia 2007 r. Nr 290, poz. 3645). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w „Gazecie Choj-
nowskiej”. 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
JAN SKOWROŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
NR XXVIII/138/08 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie opła o oc posiacania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, po. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218) oraz 18a, art. 19 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, 
Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada 
Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:  
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§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Chojnowie: 
1) wprowadza na terenie miasta Chojnowa opłatę 

od posiadania psów; 
2) określa wysokość rocznej stawki opłaty od po-

siadania psów; 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

Wprowadza się na terenie miasta Chojnowa opłatę 
od posiadania psów. 

§ 3 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 36,00 zł od jednego psa. 

§ 4 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 31 marca roku podatkowego,  
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę 
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 

miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 5 

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokony-
wać bezpośrednio w kasie Urzędu lub na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XIV/72/07 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego z dnia 6 grudnia 2007 r. Nr 290,  
poz. 3646). 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku oraz podlega podaniu do pu-
blicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłosze-
nie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
JAN SKOWROŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE  
NR X/179/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jedno-
lity: Dz. U. z  2006 r.  Nr 121, poz. 844 z  późn. zm.) Rada  Miejska w Lu-
bawce uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Podatek  od nieruchomości wynosi rocznie: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania  w ewidencji  gruntów  i budynków  
od 1  2 powierzchni – 0,74 zł 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1  2 powierzchni – 0,34 zł 

2. od  budynków  lub ich części:       
a) mieszkalnych od 1  2 powierzchni  

użytkowej – 0,62 zł  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od  budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności    gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 19,00 zł  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
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materiałem siewnym od 1  2 powierzchni 
użytkowej – 9,24 zł  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej  w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1  2 powierzchni  
użytkowej – 4,01 zł  

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od  1 m2 powierzchni użytkowej– 6,64 zł  

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

§ 2 

Owalnia się oc poca kt oc nierteko ośei: 
1) Budynki gospodarcze wchodzące  w skład go-

spodarstwa rolnego przekazanego za świadcze-
nia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, które nie są związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2) Grunty zajęte na place zabaw, obiekty sportowe 
budynki i grunty związane z ochroną przeciwpo-
żarową, opieką społeczną, które nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Lubawka.  

§ 4 

Tracą moc uchwały: 
– Uchwała nr IX/95/07 Rady Miejskiej w Lubawce 

z dnia 30 października 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek  podatku od nierucho-
mości. 

– Uchwała nr X/102/07 Rady Miejskiej w Lubaw-
ce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr IX/95/07 Rady Miejskiej w Lu-
bawce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE  
NR X/180/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  
 ranspor owoek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst  z 2001 roku 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm,) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubawce 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki  podatku od środków transportowych  
w stosunku rocznym wynoszą: 

1. oc sa oekoców eiężarowoek o coptszezalnec 
 asie eałkowi ec pocazct : 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 640 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 880 zł 
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton 1.100 zł 

2. oc sa oekoców eiężarowoek w zależnośei oc 
liezbo osi, roczact zawieszenia, o coptszezalnec 
 asie eałkowi ec równec ltb woższec  niż 12  on  
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-

noważne  oraz innymi systemami zawieszenia 
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 13 ton 1.100 zł    
b) nie mniej niż 13 ton,  

mniej niż 14 ton 1.200 zł 
c) nie mniej niż 14 ton,  

mniej niż 15 ton 1.300 zł  
d) nie mniej niż 15 ton 1.430 zł   

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne  oraz innymi systemami zawieszenia 
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
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a) nie mniej niż 12 ton,  
mniej niż 17 ton 1.500 zł 

b) nie mniej niż 17 ton, 
mniej niż 19 ton 1.540 zł 

c) nie mniej niż 19 ton,  
mniej niż 21 ton 1.580 zł 

d) nie mniej niż 21 ton,  
mniej niż 23 ton 1.650 zł 

e) nie mniej niż 23 ton, 
mniej niż 25 ton 1.680 zł 

f) nie mniej niż 25 ton 1.710 zł 
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym 
za równoważne oraz innymi systemami za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie  
całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 25 ton 1.660 zł 
b) nie mniej niż 25 ton,  

mniej niż 27 ton 1.760 zł 
c) nie mniej niż 27 ton,  

mniej niż 29 ton 1.990 zł 
d) nie mniej niż 29 ton,  

mniej niż 31 ton 2.350 zł 
e nie mniej niż 31 ton 2.430 zł 

3. oc eiągników siocłowoek i balas owoek przo-
s osowanoek co tżowania łąeznie z naezepą ltb 
przoezepą o coptszezalnec  asie eałkowi ec ze-
społt pocazców oc 3,5  ono 
i poniżec 12  on 1.100 zł   

4. oc eiągników siocłowoek i balas owoek przo-
s osowanoek co tżowania łąeznie z naezepą ltb 
przoezepą, o coptszezalnec  asie eałkowi ec ze-
społt pocazców równec  ltb woższec niż 12  on, 
w zależnośei oc liezbo osi i roczact zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne oraz innymi  systemami  zawiesze-
nia  osi  jezdnych  dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

a mniej niż 18 ton 1.440 zł 
b) nie mniej niż 18 ton,  

a mniej niż 25 ton 1.540 zł 
c) nie mniej niż 25 ton,  

a mniej niż 31 ton 1.660 zł 
d) nie mniej niż 31 ton 1.880 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne oraz innymi systemami zawieszenia osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

a mniej niż 40 ton 1.950 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2.440 zł 

5. oc przoezep i naezep, z wocą kie  związanoek 
wołąeznie z cziałalnośeią rolniezą prowaczoną 
przez poca nika poca kt rolnego, k óre łąeznie z 
pocazce  silnikowo  posiacacą coptszezalną 
 asę eałkowi ą oc 7  on  
i poniżec  12  on 1.100 zł  

6. oc przoezep i naezep, z wocą kie  związanoek 
wołąeznie z cziałalnośeią rolniezą prowaczoną 
przez  poca nika poca kt rolnego, k óre łąeznie 
z pocazce  silnikowo   posiacacą coptszezalną 
 asę eałkowi ą  równą ltb woższą niż 12  on, 
w zależnośei  oc roczact  zawieszenia i ilośei 
osi: 
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
oraz innymi systemami zawieszenia osi jezd-
nych o dopuszczalnej masie całkowitej  ze-
społu  pojazdów: 

a) nie mniej niż 12 ton,  
mniej niż 18 ton  990 zł 

b) nie mniej niż 18 ton,  
mniej niż 25 ton 1.100 zł 

c) nie mniej niż 25 ton 1.210 zł 
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne oraz innymi  systemami zawieszenia 
osi jezdnych  o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu  pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 28 ton 1.220 zł 
b) nie mniej niż 28 ton,  

mniej niż 33 tony 1.320 zł 
c) nie mniej niż 33 tony,  

mniej niż 38 ton 1.440 zł 
d) nie mniej niż 38 ton 1.810 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za  równo-
ważne oraz innymi systemami zawieszenia 
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) nie mniej niż 12  ton,  
mniej niż 38 ton 1.440 zł 

b) nie mniej niż 38 ton 1.660 zł   

7. oc  at obtsów, w zależnośei oc liezbo  iecse co 
sieczenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.530 zł    
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.860 zł 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Lubawka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr IX/96/07 Rady Miejskiej  
w Lubawce z dnia 30 października 2007 roku  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą  obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 137/XXIII/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie określenia s awek w poca kt oc nierteko ośei na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nie-
ruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pi-
ława Górna: 
1) od gruntów 

a. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni, 

b. od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,25 zł od1 m2 po-
wierzchni,  

2) od budynków lub ich części: 
a. mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
b. związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 17,57 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej  w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

d. zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 3,97 zł, 

e. od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego – 6,36 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3–7 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości dla osób fizycznych, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości dla osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych oraz spółek niemających osobowości praw-
nej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organiza-
cyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 70/XII/2007 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w 
sprawie określenia stawek w podatku od nierucho-
mości na 2008 rok. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskieg, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODICZWCA 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 
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3539 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 138/XXIII/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  
 ranspor owoek na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) w związku z art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy 
Piława Górna: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 681,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1161,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1395,00 zł, 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne zawieszeniem  
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1342 1565 
13 14 1395 1618 
14 15 1618 1672 
15  2119 2236 

Trzy osie 
12 17 1789 1906 
17 19 1906 2013 
19 21 2013 2130 
21 23 2130 2236 
23 25 2236 2342 
25  2342 2491 

Cztery osie i więcej 
12 25 2130 2236 
25 27 2236 2289 
27 29 2289 2342 
29 31 2342 2450 
31  2450 2556 

 
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych  – 1630,00 zł. 
 
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, według stawek określonych w poniższej tabeli: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa;  

ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 31 1640 1683 
31  1938 2055 

Trzy osie 
12 40 1683 2055 
40  2450 2662 
 

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
– 1065,00 zł. 

6) Od przyczepy lub naczepy, o  których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach  
lokalnych według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy ( w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

jedna oś 
12 18 873 1012 
18 25 873 1065 
25  873 1118 

dwie osie 
12 28 1118 1171 
28 33 1171 1224 
33 38 1224 1448 
38  1342 1630 

trzy osie i więcej 
12 38 1342 1565 
38  1949 2055 

 
7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 18 miejsc – 639,00 zł, 
b) powyżej 18 miejsc do 30 miejsc – 852,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1171,00 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 72/XII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r.  
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok; 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 
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3540 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 139/XXIII/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awki opła o oc posiacania psów  
na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) 
oraz art. 18a ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 35,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 31 marca roku podatkowego,  
a w przypadku powstania obowiązku podatko-
wego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego. W przy-
padku powstania lub wygaśnięcia obowiązku 
podatkowego w ciągu roku podatkowego ustala 
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych istniał obowiązek podatkowy. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten obowiązek. 

§ 3 

Wpłaty opłaty  należy dokonywać w kasie lub na 
konto Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 73/XII/2007 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 roku, 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od posiadania psów na rok 2008. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 140/XXIII/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie s awek oraz inkasa opła o  argowec  na 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze 
zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwa-
la się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki dzienne opłaty targowej pobierane od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej, doko-
nujących sprzedaży na targowisku: 

1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 
platformy o dopuszczalnej ładowności do 1,5 
tony – 13,43 zł, 

2. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 
platformy o dopuszczalnej ładowności powyżej 
1,5 tony do 2,5 tony – 22,35 zł, 
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3. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 
platformy o dopuszczalnej ładowności powyżej 
2,5 tony – 33,31 zł, 

4. przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, skrzynki, 
roweru, wiadra – 2,14 zł, 

5. przy sprzedaży towaru ze stoiska, niezależnie od 
branży lub rodzaju wykonywanej działalności – 
5,32 zł. 

§ 2 

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

§ 3 

1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inka-
sa przez osobę prowadzącą targowisko, zwaną 
inkasentem. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym 
mowa w ust 1, za pobór opłaty targowej w wy-
sokości 50% pobranych i terminowo odprowa-
dzonych kwot. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowa-
dza ją, za okresy miesięczne, w terminie do  

10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
na rachunek Gminy Piława Górna. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 74/XII/2007 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r.  
w sprawie  stawek oraz inkasa opłaty targowej na 
2008 rok. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 rok. 
 

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 

 
 

3542 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 141/XXIII/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie przocęeia śrecniec eeno sktpt żo a co woliezenia poca kt rolnego 
na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta do wylicze-
nia podatku rolnego na rok 2009 w kwocie  
48,00 zł za 1 decytonę (dt). 

§ 2 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku 
rolnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny dla 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek niemających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a także jednostek organizacyjnych Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 71/XII/2007 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 30 października 2007 r. w 

sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta do wyli-
czenia podatku rolnego na 2008 rok. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCA 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 
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3543 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 142/XXIII/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie określenia wzorów for tlarzo infor aeci i ceklaraeci poca kowoek 
na poca ek leśno 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. art. 
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)  uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku 
leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny dla 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek niemających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a także jednostek organizacyjnych Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 

PRZEWODNICZACA 
RADD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24399  – Poz. 3543 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24400  – Poz. 3543 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24401  – Poz. 3543 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24402  – Poz. 3543 
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3544 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOCOAWNIE ODROJU  
NR XXVII/35/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  
 ranspor owoek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 8, art. 10 i art. 12b 
w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmia-
nami) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Określa wysokość rocznych stawek podatku od 
jednego środków transportowych: 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t: 
a) pow. 3,5t do 5,5 tony włącznie 704,00 zł 
b) pow. 5,5t do 9 ton włącznie 1.175,00 zł 
c) pow. 9 ton do poniżej 12ton 1.410,00 zł 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton         
stawki określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów 
od 3,5t i poniżej 12 ton 1.645,00 zł 

4 Od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
stawki określa załącznik nr 2 do uchwały. 

5 Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 t i poniżej 12 ton 1.410,00 zł 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika  po-
datku rolnego). 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
stawki określa załącznik nr.3 do uchwały 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego). 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc 1.645,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.080,00 zł 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2009 roku. 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała  
nr XIV/37/07 z dnia 29 października 2007 r. w 
sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych oraz  uchwała nr XV/46/07 z dnia 26 listopa-
da 2007 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr XIV/37/07. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczawna-Zdroju. 

§ 5 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu  Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW BORKUSZ 

_____________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco Miecskiec 
w Szezawnie-Ocroct nr XXVII/35/08 z cnia 
6 lis opaca 2008 r. (poz. 3544) 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
 osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1462 1550 

13 14 1484 1584 

14 15 1507 1618 

15  1518 1650 

Trzy osie 
12 17 1550 1684 

17 19 1573 1716 

19 21 1595 1750 

21 23 1618 1785 

23 25 1640 1817 

25  1662 1850 

Cztery osie i więcej 
12 25 1808 1995 

25 27 1939 2217 

27 29 1994 2328 

29 31 2105 2688 

31  2218 2691 

 
 

Oałąeznik nr 2 co tekwało Raco Miecskiec 
w Szezawnie-Ocroct nr XXVII/35/08 z cnia 
6 lis opaca 2008 r. (poz. 3544) 

 
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 
 

    Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu  

pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
 osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 868 1627 

18 25 1031 1790 

25 31 1192 1944 

31  1517 2080 

Trzy osie 
12 40 1519 1966 

40   1849 2691 
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Oałąeznik nr 3 co tekwało Raco Miecskiec 
w Szezawnie-Ocroct nr XXVII/35/08 z cnia 
6 lis opaca 2008 r. (poz. 3544) 

 
 
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 
  

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
 Osi jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 749 1501 

18 25 807 1559 

25  865 1612 

Dwie osie 
12 28 923 1622 

28 33 980 1634 

33 38 1039 1645 

38  1314 1942 

Trzy osie  
12 38 1154 1645 

38  1386 2080 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXIV/310/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia na 2009 rok li i t wocania nowoek lieeneci  
na wokonowanie  ranspor t crogowego  aksówką 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się na 2009 rok limit wydania nowych li-
cencji na wykonywanie transportu drogowego tak-
sówką na terenie Gminy Miasto Świdnica w liczbie 
6. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  
Miasta Świdnica. 

§ 3 

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

 
 

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

MICHAŁ SZUKAŁA 
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3546 

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ODRÓJ 
NR XL/213/2008 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie tpoważnienia Miecskiego Ośrocka Po oeo Społeeznec 
w Świeracowie-Ocroct co prowaczenia pos ępowania w sprawaek 
                                   cłtżników ali en aeocnoek 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Rada Miasta uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świeradowie-Zdroju do prowadzenia postępowa-
nia w sprawach dłużników alimentacyjnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do pu-
blicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyję-
ty. 
 

PRZEWODNICZACD RADD 
 

WIOLETTA URBAŃCZYK 

 
 
 
 
 
 
 

3547 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OIĘBICACH 
NR XXIV/164/2008 

z dnia 3 października 2008 r. 

w sprawie opła o za świacezenia żłobka w Oespole OpiektZezo- 
-Woekowawezo  w Oiębieaek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 34b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Za świadczenie usług żłobkowych ustala się opłatę 
w wysokości 0,04% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia miesięcznego za pracę (w zaokrągleniu do 
10 gr.), ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z 
późn. zm.), za każdą godzinę pobytu dziecka w 
żłobku. 

§ 2 

Opłata, o której mowa w § 1, nie obejmuje kosz-
tów wyżywienia. 

§ 3 

Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziec-
ka ustala dyrektor Zespołu Opiekuńczo-
Wychowawczego w porozumieniu z rodzicami lub 
opiekunami dzieci. 

§ 4 

Wysokość opłat oraz zakres świadczeń udzielanych 
przez żłobek określa umowa cywilnoprawna zawie-
rana pomiędzy dyrektorem Zespołu Opiekuńczo-
Wychowawczego a rodzicami (opiekunami) dziecka. 
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§ 5 

Opłata, o której mowa w pkt 1, w przypadku 
uczęszczania do żłobka rodzeństwa, ulega obniże-
niu o 50% za drugie i każde następne dziecko. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ziębic. 

 

§ 7 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
JANUSZ SOBOL 

 
 
 

3548 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁOTYM STOKU 
NR XXI/132/08 

z dnia 31 października 2008 r. 

w sprawie tpoważnienia Kierownika Ośrocka Po oeo Społeeznec w Oło o  
S okt co pocec owania cziałaZ wobee cłtżników ali en aeocnoek 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Złotym Stoku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Złotym Stoku do podejmowania działań 
wobec dłużników alimentacyjnych, określonych  
w przepisach rozdziału drugiego ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192,  
poz. 1378 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Złotego Stoku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

JERZY TICHANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 
NR 217/V/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  ranspor t  
na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, 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 lokalnych1) tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. wynikającymi z Dz. U. 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 Gminy Kłodz-
ko uchwala, co następuje:  
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§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportu w następującej wysokości: 
 

Lp. Treść  S awka poca kt  
I sa oekoco eiężarowe o coptszezalnec  asie eał-

kowi ec powożec 3.5  ono i poniżec 12  on    
1 powyżej 3,5 tony do 5.5 tony włącznie 

604    
2 powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

1 006    
3 powyżej 9 ton do 11,99 tony włącznie  

1 207    
II Sa oekoco eiężarowe o coptszezalnec  asie eał-

kowi ec równec ltb woższec niż 12  on  
 abela 1  

III Ciągniki siocłowe i balas owe przos osowane co 
tżowania łąeznie z naezepą ltb przoezepą o co-
ptszezalnec  asie eałkowi ec zespołt pocazców oc 
3,5  ono i poniżec 12  on  1 408    

IV Ciągniki siocłowe i balas owe przos osowane co 
tżowania łąeznie z naezepą ltb przoezepą o co-
ptszezalnec  asie eałkowi ec zespołt pocazców 
równec ltb woższec niż 12  on   abela 2  

V Przoezepo i naezepo , k óre łąeznie z pocazce  
silnikowo  posiacacą coptszezalną  asę eałkowi ą 
oc 7  on i poniżec 12  on , z wocą kie  związanoek 
wołąeznie z cziałalnośeią rolniezą prowaczoną przez 
poca nika poca kt rolnego  1 207    

VI Przoezepo i naezepo , k óre łąeznie z pocazce  
silnikowo  posiacacą coptszezalną  asę eałkowi ą 
równą ltb woższą niż 12  on , z wocą kie  związa-
noek wołąeznie z cziałalnośeią rolniezą prowaczoną 
przez poca nika poca kt rolnego   abela 3  

VII  At obtso     
1 liczba miejsc siedzących mniej niż 30                                      1 408     
2 liczba miejsc siedzących równa lub wyższa niż 30                                     1 781     

S awki poca kt cla pocazców określonoek w ptnkeie II  abela 1  

    
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) stawka podatku (w złotych) 

nie 
mniej 
niż mniej niż 

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

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie  

12 13 1 258    1 459    

13 14 1 459    1 660    

14 15 1 660    1 861    

15   1 861    2 062    

Trzo osie   

12 17 1 861    1 962    

17 19 1 962    2 012    

19 21 2 014    2 062    

21 23 2 062    2 163    

23 25 2 163    2 264    
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cd. tabeli 
    

25   2 264    2 304    

Cz ero osie i więeec   

12 25 2 062   2 163   

25 27 2 165   2 213   

27 29 2 213   2 264   

29 31 2 264    2452.80 

31                                   2 368,25     2452.80 
    

    

Tabela 2   

    

S awki poca kt cla pocazców określonoek w  ptnkeie 4   

    

    
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa , ciągnik balastowy  
+ przyczepa (w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

nie 
mniej 
niż 

mniej niż 

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

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie  

12 18 1 258    1 358   

18 25 1 358    1 459   

25 31 1 459    1 610   

31   1 610        1 936,29    

Trzo osie    

12 40                                   1 830,48          1 830,48    

40   2 014       2 505,15    

    

    

Tabela 3   

    

S awki poca kt cla pocazców określonoek w  ptnkeie 6   

    

    

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  
pojazdów: naczepa (przyczepa+pojazd silnikowy w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie 
mniej 
niż  

mniej niż  

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

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 

Jecna oś 

12 18 352    453   

18 25 453    654   

25   654    855   

Dwie osie    

12 28 855    1 056   

28 33 1 056    1 258   
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                                                                                                                                 cd. tabeli 
1 2 3 4 

33 38 1 258    1 408   

38   1 408     1699.87 

Trzo osie    

12 38 1 358     1447.84 

38   1 559    1 781   

 
§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodzko  nr 100/V/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIBND 

 
WIESŁAW MRZYGŁÓD 

___________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r 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 1992 /62/WE z dnia 17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych  typów infrastruktu-
ry przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczony w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODOKO 
NR 218/V/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc nierteko ośei  
na rok 2009  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591ze zm. wynikającymi z 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; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218)  i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach  opłatach lokalnych1 (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601 ze zm.  wynikającymi z Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Określa się wysokość  stawek od podatku od nie-
ruchomości obowiązujących na terenie Gminy 
Kłodzko:    
1) od gruntów: 

a) wiązanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i  budynków – 
0,74 zł od 1 m2  powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł  
od  1 ha  powierzchni, 

c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,37 zł  od  1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych lub ich części – 0,62zł/m2 po-
wierzchni, 

 
b/ związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,81 zł  od 1 m2 
powierzchni  użytkowej  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, oraz budynków lub ich części 
związanych z uzdatnianiem, magazynowa-
niem i dostawą wody dla mieszkańców Gmi-
ny Kłodzko – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego 6,64 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,  

f) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części , zajmowanych na 
potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy 
Kłodzko – 0,10 zł,  

3) od  budowli  
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 

oraz od budowli związanych z uzdatnianiem, 
magazynowaniem i dostawą wody oraz słu-
żących do odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków (działających na rzecz  mieszkańców 
Gminy Kłodzko) – 0,02% ich wartości usta-
lonej na dzień 1 stycznia danego roku podat-
kowego stanowiącej podstawę obliczania 
amortyzacji w tym roku, a w przypadku bu-
dowli całkowicie zamortyzowanych – ich 
wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym 
dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjne-
go, 

b) pozostałych  2 %  ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 102/V/2007 z dnia 30 paź-
dziernika 2007roku Rady Gminy Kłodzko  w spra-
wie  określenia  stawek w podatku od nieruchomo-
ści na 2008 rok. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
WIESŁAW MRZYGŁÓD 

_____________________ 
1 niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  następujących 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 użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne. 
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3551 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ 
NR XIX/175/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie przekazania G inne t Ośrockowi Po oeo Społeeznec w Ltbanit 
zacaZ co oeząeoek pocec owania cziałaZ wobee cłtżników ali en aeocnoek 
      oraz przoznawania i wopła o świacezeZ z ftnctszt ali en aeocnego 

 Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 2007 roku  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Przekazuje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Lubaniu zadania dotyczące podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubań. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
JACEK JAWORSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ 
NR XIX/177/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie obniżenia śrecniec eeno sktpt żo a przoc owanec cako pocs awa 
obliezania poca kt rolnego na obszarze G ino LtbaZ 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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. 144; 
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. 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 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1825,: z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada 
Gminy Lubań, uchwala co następuje:  

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 48,00 zł za 1 q.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubań. 

§ 3 

Po wejściu w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Rady Gminy Lubań nr XI/114/2007 z dnia 
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31 października 2007 r. sprawie  obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obli-
czania podatku rolnego na obszarze Gminy Lubań. 

§ 4 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na 
terenie Gminy Lubań  oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Lubań. 

 

 

§ 5 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
JACEK JAWORSKI 

 
 
 
 

3553 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ 
NR XIX/178/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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. 144; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585; Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2009 r. (Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 
2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Lubań  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,72 zł od 1 m² powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,80 
zł od 1 ha powierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,34 zł od 1 m² po-
wierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 18,40 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 8,70 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,  

e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 5,40 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;  

3) od 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 Wójtowi Gminy 
Lubań. 

§ 3 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na 
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terenie Gminy Lubań oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy Lubań. 

§ 4 

Po wejściu w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Rady Gminy Lubań nr XI/116/2007 z dnia 
31 października 2007 roku sprawie określenia wy-
sokości stawek  podatku od nieruchomości.  

 

 

§ 5 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD MIASTA 

 
JACEK JAWORSKI 

_____________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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 użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3554 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/285/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w  iecseowośei Lt onia 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nowo powstałej  ulicy położonej w 
miejscowości Lt onia, w obrębie geodezyjnym 
wsi Lt onia, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 204/2 nazwę: „Tęezowa”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Miękinia 
nr XXIX/285/08 z cnia 30 paźcziernika 2008 r. 
(poz. 3554) 
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3555 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/286/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w  iecseowośei Mrozów 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nowo powstałej ulicy położonej w 
miejscowości Mrozów, w obrębie geodezyjnym 
wsi Mrozów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr 172/4 i nr 173/18 nazwę: „Róża-
na”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Miękinia 
nr XXIX/285/08 z cnia 30 paźcziernika 2008 r. 
(poz. 3555) 
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3556 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/287/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

z ieniacąea tekwałę w sprawie S a t t G innego Ośrocka Po oeo  
Społeeznec w Miękini 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 20 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr VIII/73/07 Rady Gminy 
Miękinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie Statu-
tu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mięki-
ni otrzymuje brzmienie: 
„3) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 92, 
poz. 1378 z późn. zm.)”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 

 
 
 
 
 
 

3557 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/288/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w  iecseowośei Miękinia i Błonie 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się  nowo powstałej  ulicy położonej  
w miejscowościach Miękinia i Błonie na dział-
kach oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki nr 119/1cr, 24/26 i 24/27 w obrębie 
geodezyjnym wsi Błonie oraz działki nr 540cr  
i 541/23 w obrębie geodezyjnym wsi Miękinia 
nazwę: „S alowa”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Miękinia 
nr XXIX/288/08 z cnia 30 paźcziernika 2008 r. 
(poz. 3557) 
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3558 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/289/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie z iano tekwało co oeząeec  robt tczielania i rozliezania co aeci 
nieptbliezno  plaeówko  oświa owo  prowaczono  przez osobo fizoezne 
                                                 i prawne 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 90 ust. 2b, ust. 2d i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Mię-
kinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XV/139/07 Rady Gminy Miękinia  
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom 
oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne  
i prawne wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 uchwały dodaje się ust.4 w następującym 

brzmieniu: 
„Dotacja dla osoby prowadzącej wychowanie 
przedszkolne, w formie punktu przedszkolnego, 
wynosi 40% wysokości wydatków bieżących 
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez gminę” 

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 „Podstawą obliczenia dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i punktu przedszkolnego są plano-
wane wydatki bieżące zapisane w uchwale bu-
dżetowej, wg stanu na początek roku budżeto-

wego, ponoszone odpowiednio w placówkach 
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez 
Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia lub 
wychowanka” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI

 
 
 
 
 
 

3559 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/290/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek w poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z poźn. zmian.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolit: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz.844 z późn. zmian.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nie-
ruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mię-
kinia: 
1) oc grtn ów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-

kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,62 zł od  1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych –  
3,90 zł od 1 ha powierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje  
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pożytku publicznego – 0,37 zł  od 1 m2 
powierzchni, a oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków symbolem „Ws” nie-
będących jeziorami – 0,01 zł od 1 m2 po-
wierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,62 zł  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej –17,19 zł  od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł  od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,46 zł  od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje  pożytku publicz-
nego – 6,26 zł  od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,   

3) oc btcowli – 2% iek war ośei określonec na 
pocs awie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 
roku Nr 121, poz. 844 z późn. zmian.) z wocą -
kie  btcowli słtżąeoek co zbiorowego zaopa-
 rzenia w wocę, cla k óroek ts ala się s awkę w 
wosokośei – 1% iek war ośei.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/156/07  Rady Gminy 
Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek  w podatku od nieru-
chomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok 
podatkowy 2009. 
 
 

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3560 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/291/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zwolnieZ oc poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmian.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844  z późn. zmian.) Rada Gminy Miękina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Owalnia się oc poca kt oc nierteko ośei: 
a) grunty, budynki i ich części oraz budowle i 

ich części, stanowiące własność (współwła-
sność) gminy, o ile nie są we władaniu osób 
fizycznych, osób prawnych lub jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 
późn. zm.), 

b) grunty, budynki i ich części oraz budowle i 
ich części zajęte na: 

– biblioteki, świetlice,  
– cele statutowe ochotniczych straży pożar-

nych, 
c) grunty, budynki lub ich części, budowle lub 

ich części służące na potrzeby zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków byto-
wych. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obej-
mują budynków i gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24424  – Poz. 3560 i 3561 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/157/07 Rady Gminy 
Miękinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie  
zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 

 

 

 

§ 4 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 

 
 
 
 
 

3561 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/293/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w  iecseowośei Brzezina 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się  nowo powstałej  ulicy  położonej w 
miejscowości Brzezina, w obrębie geodezyjnym 
wsi Brzezina, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 48/7 nazwę: „Wiosenna”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Mię-
kinia nr XXIX/293/08 z cnia 30 paźcziernika 
2008 r. (poz. 3561) 
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3562 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/294/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w  iecseowośei Oakrzoee 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się  nowo powstałej  ulicy położonej w 
miejscowości Oakrzoee, w obrębie geodezyjnym 
wsi Oakrzoee, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 142/cr nazwę: „Akaecowa”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Mię-
kinia nr XXIX/294/08 z cnia 30 paźcziernika 
2008 r. (poz. 3562) 
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3563 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXIX/295/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w  iecseowośei Krępiee 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się  nowo powstałej  ulicy położonej w 
miejscowości Krępiee, w obrębie geodezyjnym 
wsi Krępiee, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako część działki nr 328/1/cr na odcinku od uli-
cy Spacerowej do ulicy Kwiatowej nazwę: 
„Kasz anowa”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Mię-
kinia nr XXIX/295/08 z cnia 30 paźcziernika 
2008 r. (poz. 3563) 
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3564 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW  
NR XXIV/98/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia śrecniec eeno sktpt żo a przec owanec cako pocs awa 
obliezenia poca kt rolnego na  erenie g ino Nieeklów na rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)  Rada Gminy Niechlów 
uchwala , co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się na 2009 r. cenę skupu żyta ustalona 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla 
celów obliczenia podatku rolnego, ogłoszona  
w komunikacie z dnia 17 października 2008 r. 
(M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,88 zł za jeden 
kwintal do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal. 

§ 2 

Sprawę poboru podatku w drodze inkasa reguluje 
uchwała Rady Gminy Niechlów nr XXX/123/05  
z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wyna-
grodzenia za inkaso. 

§ 3 

Wykonanie uchwały poiła się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
MIROSŁAW SORNAT 

 
 
 
 
 

3565 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW  
NR XXIV/99/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia s awek poca kt oc nierteko ośei oraz zwolnieZ  
w poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.)  Rada Gminy Niechlów uchwala , co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości: 
1) od gruntów: 

a) gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów budynków od 1 m2 powierzchni − 
0,55 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni gruntów − 3,22 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1 m2 powierzchni − 
0,22 zł, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej − 0,48 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej − 17,69 zł, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24431  – Poz. 3565 i 3566 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej − 9,16 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni 
użytkowej − 3,93 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej − 5,63 zł, 

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

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości lub ich części związane z pro-

cesem poboru, uzdatniania wody oraz zaopa-
trzenia odbiorców w wodę, 

2) nieruchomości lub ich części zajęte na pro-
wadzenie działalności kulturalnej i sportowej, 
która nie stanowi działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, 

3) nieruchomości lub ich części zajęte na po-
trzeby ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2 

Sprawę poboru podatku w drodze inkasa reguluje 
uchwała Rady Gminy Niechlów nr XXX/123/05  

z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wyna-
grodzenia za inkaso. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Niechlów  
nr XII/45/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w spra-
wie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych 
Gminy Niechlów za rok 2008. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Niechlów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
MIROSŁAW SORNAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3566 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW  
NR XXIV/100/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia s awek poca kt oc śrocków  ranspor owoek oraz 
zwolnieZ w poca kt oc śrocków  ranspor owoek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.)  Rada Gminy Niechlów uchwala , co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            636,00 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie          1.062,00 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton           1.272,00 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.408,00 1.408,00 
13 14 1.418,00 1.418,00 
14 15 1.428,00 1.522,00 
15  1.886,00 2.116,00 

Trzy osie 
12 17 1.600,00 1.656,00 
17 19 1.700,00 1.700,00 
19 21 1.814,00 1.876,00 
21 23 1.900,00 1.900,00 
23 25 2.012,00 2.116,00 
25    

Cztery osie i więcej 
12 25 1.600,00 1.600,00 
25 27 1.700,00 1.700,00 
27 29 1.886,00 2.012,00 
29 31 2.100,00 2.200,00 
31  2.470,00 2.690,00 

 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton           1.428,00 
 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 
nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.500,00 1.700,00 
18 25 1.656,00 1.906,00 
25 31 1.876,00 2.080,00 
31  2.080,00 2.080,00 

Trzy osie 
12 40 2.080,00 2.080,00 
40  2.532,00 2.532,00 

 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-

tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona 
przez podatnika podatku rolnego: 
powyżej 7 ton i do poniżej 12 ton  938,00 
 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowi-
ta równa lub wyższa niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzona przez podatnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 
nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym  

lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 948,00 1.062,00 
18 25 1.000,00 1.200,00 
25  1.178,00 1.418,00 

Dwie osie 
12 28 970,00 1.100,00 
28 33 1.062,00 1.282,00 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 
33 38 1.300,00 1.300,00 
38  1.532,00 1.646,00 

Trzy osie 
12 38 1.200,00 1.280,00 
38  1.532,00 1.646,00 

 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc                1.312,00 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc            1.865,00 

 
2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 

1) pojazdy związane z procesem poboru, uzdatniania wody oraz zaopatrzenia odbiorców w wodę, 
2) pojazdy służące do zaopatrzenia placówek oświatowych, 
3) pojazdy służące na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2 

Sprawę poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa reguluje uchwała Rady Gminy Niechlów  
nr XXX/123/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych 
oraz wynagrodzenia za inkaso. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
MIROSŁAW SORNAT 
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW  
NR XXIV/101/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia zasac i pobort oraz  er inów pła nośei i s awek opła  
lokalnoek 

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

 
 

§ 1 

1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty 
targowej na terenie gminy Niechlów w wysoko-
ści 20 zł. 

2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od 
sprzedającego w dniu sprzedaży. 

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, 
w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa. 
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2. Sprawę poboru opłat lokalnych w drodze inkasa 
reguluje uchwała Rady Gminy Niechlów  
nr XXX/123/05 z dnia 17 listopada 2005 r.  
w sprawie ustalenia inkasentów podatków  
i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Niechlów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowią-
zują od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
MIROSŁAW SORNAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3568 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA  
NR XXVI/113/08 

z dnia 14 października 2008 r. 

w sprawie ts alenia opła  za świacezenia prowaczonoek przez G inę  
Oleśniea przecszkoli i ptnk ów przecszkolnoek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 14 ust. 5, w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę za świadczenia prowadzonych 
przez Gminę Oleśnica przedszkoli i punktów przed-
szkolnych przekraczających realizację podstawy 
programowej w wysokości 0,18% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez Radę 
Ministrów odrębnymi przepisami, za jedną godzinę 
korzystania przez dziecko z tych świadczeń. 

§ 2 

Ustala się odpłatność dzienną za wyżywienie na 
poziomie kosztów zakupu gotowych posiłków lub 
kosztów zakupu surowców spożywczych niezbęd-
nych do przygotowania posiłków. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/610/08 z dnia 17 listopada 
2008 r. stwierdzono nieważność § 2). 

§ 3 

Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opła-
ty, o której mowa w § 1. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/610/08 z dnia 17 listopada 
2008 r. stwierdzono nieważność § 3). 

§ 4 

1. O zakresie realizowanych przez przedszkole lub 
punkt przedszkolny świadczeń stanowi umowa 

cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem 
(opiekunem prawnym) a dyrektorem przedszkola 
lub punktu przedszkolnego. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w 
szczególności: 
1) zasady stosowania odpłatności, o których 

mowa w § 1 i § 2,  
2) zakres i rodzaj świadczeń wykraczających 

poza podstawę programową, z których 
dziecko będzie korzystało, 

3) zasady dokonywania zwrotu opłat w przy-
padku faktycznego nieskorzystania przez 
dziecko z danego rodzaju świadczeń. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACD RADD 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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3569 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSOOWICE 
NR VII/50/2008 

z dnia 24 października 2008 r. 

w sprawie tpoważnienia Kierownika Ośrocka Po oeo Społeeznec 
w S oszowieaek co pocec owania cziałaZ wobee cłtżników ali en aeocnoek 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
w Stoszowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Stoszowicach do podejmowania działań 
wobec dłużników alimentacyjnych określonych w 
przepisach rozdziału drugiego ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192,  
poz. 1378 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stoszowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stoszo-
wice. 
 

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
JANUSZ CENDROWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/149/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc nierteko ośei  
na 2009 rok 

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

 
 

§ 1 

Ustala się następujące stawki podatku od nieru-
chomości:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,74 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części:    
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie świadczenia usług wete-
rynaryjnych – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku  
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publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 6,20 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZWCD  RADD 
 

JERZY WOŹNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/150/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  ranspor owoek 
na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

Lp. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej  
masie całkowitej (w tonach) 

Stawka 
(w złotych) 

1. powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 648,00 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 1 080,00 
3. powyżej 9 a poniżej 12 1 296,00 

 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
4. 12 18 1 764,00 1 764,00 
5. 18  2 100,00 2 100,00 

TRZD OSIE 
6. 12 18 1 764,00 1 764,00 
7. 18  2 100,00 2 100,00 

CZTERD OSIE I WIĘCEJ 
8. 12 29 2 100,00 2 100,00 
9. 29  2 460,00 2 460,00 

 
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
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Lp. 

Ciągniki siodłowe i balastowe  
przystosowane do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów 

(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

10. od 3,5 a poniżej 12 1 452,00 
 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu po-
jazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
11. 12 31 1 764,00 1 764,00 
12. 31 37 1 896,00 1 896,00 
13. 37  2 100,00 2 100,00 

TRZD OSIE 
14. 12 37 1 812,00 1 812,00 
15. 37 40 2 376,00 2 376,00 
16. 40  2 460,00 2 460,00 

 
5) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

 

Lp.  
Przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie 

całkowitej łącznie z pojazdem  
silnikowym  (w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

17. od 7 a poniżej 12 1 080,00 
 
 
 
6) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu po-
jazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważ-
ne 

inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

JEDNA OŚ 
18. 12  1 200,00 1 200,00 

DWIE OSIE 
19. 12 18 1 236,00 1 236,00 
20. 18 37 1 452,00 1 452,00 
21. 37  1 860,00 1 860,00 

TRZD OSIE 
22. 12 18 1 236,00 1 236,00 
23. 18 37 1 452,00 1 452,00 
24. 37  1 860,00 1 860,00 
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7) od autobusu: 
 

Lp.  Autobusy  
(ilość miejsc do siedzenia) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

25. mniej niż 15 888,00 
26. od 15 – poniżej 30 1 500,00 
27. równa lub wyższa niż 30  1 812,00 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZWCD RADD 

 
JERZY WOŹNIAK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3572 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/151/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 
w sprawie obniżenia śrecniec eeno sktpt żo a cla eelów poca kt rolnego na 

2009 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008 r., obniża się do kwoty 
50,00 zł. za 1 q, którą przyjmuje się za podstawę 
do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy w 
2009 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD  RADD 
 

JERZY WOŹNIAK 
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3573 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/155/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w Iwinaek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się nazwę ulicy Ziemniaczanej nadanej dla 
działki numer 313/1 uchwałą Rady Gminy Święta 
Katarzyna nr XLVIII/419/02 z dnia 30 sierpnia 
2002 r. na ulicę Orzechową.  
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 
 
 
PRZEWODNICZWCD RADD 

 
JERZY WOŹNIAK 
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Oałąeznik co tekwało Raco G ino Świę a 
Ka arzona nr XXI/155/08 z cnia 6 lis opaca 
2008 r. (poz. 3573) 
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3574 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/156/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w Bies rzokowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Biestrzy-
ków: 
– działka numer 63/16  – ulica Jaworowa 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:2000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

JERZY WOŹNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24442  – Poz. 3574 

Oałąeznik co tekwało Raco G ino Świę a 
Ka arzona nr XXI/156/08 z cnia 6 lis opaca 
2008 r. (poz. 3574) 
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3575 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/157/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w Sieeknieaek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Siechnice 
– działka nr 598 – ul. Jaśminowa 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZWCD RADD 

 
JERZY WOŹNIAK 
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Oałąeznik co tekwało Raco G ino Świę a 
Ka arzona nr XXI/157/08 z cnia 6 lis opaca 
2008 r. (poz. 3575) 
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3576 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/158/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w Żernikaek Wroeławskiek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Żerniki 
Wrocławskie 
– działka nr 23/12 –     ul. Sezamkowa 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

JERZY WOŹNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24446  – Poz. 3576 

Oałąeznik co tekwało Raco G ino Świę a 
Ka arzona nr XXI/158/08 z cnia 6 lis opaca 
2008 r. (poz. 3576) 
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3577 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/159/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w Oębieaek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Zębice: 
– działki o numerach 187/1 i 202/2  – ulica Polna 
– działki o numerach 188/33, 188/41 i 188/44 – 

ulica Jodłowa 
– działka numer 200/11  – ulica Świerkowa 
– działka numer 200/3 – ulica Modrzewiowa 
– działka numer 200/1 – ulica Sosnowa 
Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

JERZY WOŹNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24448  – Poz. 3577 

Oałąeznik co tekwało Raco G ino Świę a 
Ka arzona nr XXI/159/08 z cnia 6 lis opaca 
2008 r. (poz. 3577) 
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3578 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATAROYNA 
NR XXI/160/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie nacania nazwo tlieo w Bogtsławieaek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Bogusławi-
ce 
– działki o numerach 19 i 91 – ul. Główna 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowią-
cym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD RADD 
 

JERZY WOŹNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24450  – Poz. 3578 

Oałąeznik co tekwało Raco G ino Świę a 
Ka arzona nr XXI/160/08 z cnia 6 lis opaca 
2008 r. (poz. 3578) 
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3579 

UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN 
NR XXXI/89/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia eeno sktpt żo a przocę ec cako pocs awa obliezenia 
poca kt rolnego w g inie Ucanin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Udanin 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 
roku z kwoty 55,80 zł za 1 kwintal do kwoty 
50,00 zł za 1 kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Udanin. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII/43/07 Rady Gminy w 
Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

obniżenia ceny Skupu żyta jako podstawa oblicze-
nia podatku rolnego w Gminie Udanin. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
MICHAŁ GRZEGORCZYN 

 
 
 
 
 
 

3580 

UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN 
NR XXXI/90/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Udanin. 
1. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych − 0,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej − 18,76 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 9,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 3,20 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24452  – Poz. 3580 i 3581 

publicznego 6,40b zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej; 

2. od budowli − 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych; 

3. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  − 
0,74 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych − 3,90 zł 
od 1 h powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego − 0,25 zł od 1 m2 powierzchni. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Udanin. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII/40/2007 Rady Gminy w 
Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
MICHAŁ GRZEGORCZYN 

 
 
 
 
 
 

3581 

UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN 
NR XXXI/91/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie zwolnieZ w poca kt oc nierteko ośei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) grunty, budynki lub ich części, budowle lub 

ich części zajęte na potrzeby prowadzenia 
działalności w zakresie oświaty, wychowa-
nia, kultury, kultury fizycznej i sportu; 

b) grunty, budynki lub ich części, budowle lub 
ich części służące na potrzeby ochrony prze-
ciwpożarowej, prowadzenia zorganizowanych 
składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, 
stacji uzdatniania wody, rurociągów i prze-
wodów sieci rozdzielczej wody, odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków; 

c) grunty zajęte pod cmentarze w ewidencji 
gruntów oznaczone jako tereny rekreacyjne i 
zieleni, 

d) budynki pozostałe lub ich części, w tym zaję-
te na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organiza-

cje pożytku publicznego, niezwiązane z pro-
dukcja rolną. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obej-
mują gruntów, budynków lub ich części, budow-
li lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Udanin. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 

 
PRZEWODNICZWCD 

RADD GMIND 
 

MICHAŁ GRZEGORZCZYN 
 



Dziennik Urzędowy 
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3582 

UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN 
NR XXXI/92/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wosokośei s awek poca kt oc śrocków  
 ranspor owoek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 199  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 Gminy Udanin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środ-
ków transportowych obowiązujących na terenie 
gminy: 
1) od samochodów ciężarowych, o których 

mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 
694 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 
1.157 zł; 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.388 zł; 
2) od samochodu ciężarowego, o których mowa 

w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej i wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia według stawek 
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) 3, 5 ton do 5,5 tony włącznie – 1.084zł; 
b) powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie – 
1.150 zł; 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –  
1.184 zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowite1 pojazdu 
zawieszenia według stawek określonych w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 
8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 
1.034 zł; 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 
8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego), które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
według stawek określonych w załączniku  
nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8  
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.620 zł; 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –  
2.050 zł. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transporto-
wych autobusy stanowiące własność gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII/39/2007 Rady Gminy w 
Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
MICHAŁ GRZEGORCZYN 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino Uca-
nin  nr XXI/92/2008 z cnia 12 lis opaca 
2008 r. (poz. 3582) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAODÓW OKRESLONYCH 
w ar . 8 pk  2 USTAWY 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne 
z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.500,00 1.374,00 
13 14 1.264,00 1.486,00 
14 15 1.380,00 1.604,00 
15  1.490,00 1.714,00 

Trzy osie 
12 17 1.264,00 1.486,00 
17 19 1.380,00 1.604,00 
19 21 1.490,00 1.714,00 
21 23 1.604,00 1.826,00 
23 25 1.714,00 1.936,00 
25  1.826,00 2.050,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.490,00 1.796,00 
25 27 1.713,00 1.936,00 
27 29 1.825,00 2.049,00 
29 31 2.049,00 2.660,00 
31  2.295,00 2.660,00 

 
 
 
 
 

Oałąeznik nr 2 co tekwało Raco G ino Uca-
nin  nr XXI/92/2008 z cnia 12 lis opaca 
2008 r. (poz. 3582) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAODÓW OKRESLONYCH 
w ar . 8 pk  4 USTAWY 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  
pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik  

balastowy + przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

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

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.380,00 1.490,00 
18 25 1.490,00 1.604,00 
25 31 1.604,00 1.714,00 
31  1.714,00 1.826,00 

Trzy osie 
12 40 1.826,00 2.032,00 
40  2.032,00 2.492,00 

Cztery osie i więcej 
 40 2.492,00 2.492,00 

40  2.690,00 2.690,00 
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Oałąeznik nr 3 co tekwało Raco G ino Uca-
nin  nr XXI/92/2008 z cnia 12 lis opaca 
2008 r. (poz. 3582) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PROYCOEP I NACOEP OKRESLONYCH 
w ar . 8 pk  6 USTAWY 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne 
z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.034,00 1.144,00 
18 25 1.088,00 1.200,00 
25  1.150,00 1.262,00 

Dwie osie 
12 28 1.088,00 1.200,00 
28 33 1.150,00 1.262,00 
33 38 1.262,00 1.400,00 
38  1.714,00 1.842,00 

Trzy osie 
12 38 1.490,00 1.604,00 
38  1.826,00 2.032,00 

 
 
 
 
 
 

3583 

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 
NR XVIII/125/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie tekwalenia  iecseowego plant zagospocarowania  
przes rzennego  erent położonego we wsi Żórawina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr VI/37/2007 
Rady Gminy Żórawina z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego we wsi Żórawina oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Żórawina” przyjętym uchwałą nr XVII/109/2005 Rady Gminy Żórawina 
z dnia 27 października 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Us alenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany dalej planem, obejmuje tereny po-
łożone we wsi Żórawina o łącznej powierzchni  
ok. 3,7 ha. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu  
w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny 
nr 1 do uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag, stanowiące załącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, sta-
nowiące załącznik nr 3. 
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4. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym te-
renów górniczych oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych, ze względu na brak 
występowania takich terenów; 

2) wymagań wynikających z potrzeby kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

3) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) uchwała – niniejszą uchwałę ; 
2) rysunek planu – graficzny zapis planu przed-

stawiony na mapach zasadniczych stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w 
ustaleniach planu rodzajów budowli naziem-
nych niebędących liniami przesyłowymi i sie-
ciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy 
elementów takich jak: części podziemnych 
obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, schodów, pochylni, okapów, 
tarasów, wiatrołapów oraz zadaszeń nad wej-
ściami do budynków, o ile ustalenia planu nie 
stanowią inaczej; 

4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 
obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o 
największej powierzchni; 

5) wskaźnik zabudowy terenu – wartość stosun-
ku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczo-
nej w obrysie zewnętrznym murów obiektów 
zlokalizowanych na terenie do powierzchni te-
renu; 

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

7) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalności lub 
grupy tych kategorii, które jako jedyne są do-
puszczone na danym terenie lub w obiekcie; 

8) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która powinna dominować w danym tere-
nie lub obiekcie w sposób określony w ustale-
niach planu; 

9) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe w sposób określony w usta-
leniach planu; 

10) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem; 

11) obszar - zbiór terenów, dla których obowiązuje 
ta sama grupa ustaleń; 

12) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod śmietniki, itp. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
c) symbole określające przeznaczenie tere-

nów, 
d) granica strefy „A” ścisłej ochrony konser-

watorskiej, 
e) granica wpisu do rejestru zabytków dzieła 

budownictwa obronnego wraz z pozosta-
łościami dworu i cmentarza, 

f) granica wpisu do rejestru otoczenia zabyt-
ków (dzieła budownictwa obronnego wraz 
z pozostałościami dworu i cmentarza i ko-
ścioła p.w. Trójcy Świętej w Żórawinie), 

g) granica ścisłej strefy ochrony zabytków 
archeologicznych; 

2) oznaczenia regulacyjne- nieprzekraczalne linie 
zabudowy, 

3) oznaczenia szczegółowe: 
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
b) klasy ulic. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) usługi jest to działalność taka jak: 
a) administracja − działalność instytucji 

administracji publicznej, usług poczto-
wych i łączności, wojska, policji, straży 
pożarnej, 

b) gastronomia − działalność restauracji, 
kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, 
barów, cukierni oraz lodziarni, wraz 
z produkcją wyrobów własnych, a także 
placówek gastronomiczno-kulturalno-re-
kreacyjnych, np. klubów artystycznych, 
bilardowych itp., 

c) handel detaliczny − działalność związana 
ze sprzedażą detaliczną towarów w 
obiektach handlowych z wyłączeniem 
sprzedaży detalicznej paliw, 

d) kultura − działalność galerii sztuki, kin, 
teatrów, opery, bibliotek, czytelni, klu-
bów np. muzycznych, literackich, kaba-
retów, oraz innych instytucji o charakte-
rze społeczno-kulturalnym, 

e) usługi sakralne – kościoły, zbory, cer-
kwie, bożnice, kaplice, plebanie, domy 
modlitwy itp., 

f) obsługa firm − działalność związana  
z prowadzeniem interesów, w tym: do-
radztwo prawne, rachunkowość, księ-
gowość, doradztwo, badanie rynku  
i opinii publicznej, pośrednictwo, dostar-
czanie informacji, sporządzanie opraco-
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wań, reklama, internetowe działania 
marketingowe, punkty obsługi klienta  
i biura organizacji, działalność konferen-
cyjna, działalność wystawienniczo-targo-
wa, działalność związana z obsługą nie-
ruchomości, biura projektowe, wynajęcie 
specjalistów, działalność przedsiębiorstw 
obsługujących firmy oraz usługi rzeczo-
we np. fotografowanie, poligrafia, plaka-
towanie, urządzanie wystaw, biura itp., 

g) obsługa ludności – działalność związana 
z usługami dla ludności, w tym krawiec-
two, kaletnictwo, naprawa obuwia, na-
prawa sprzętu artykułów gospodarstwa 
domowego, zegarmistrzostwo, usługi 
związane z obsługą cmentarza itp., 

h) służba zdrowia – działalność związana  
z opieką zdrowotną i opieką społeczną, 
w tym działalność praktyk lekarskich, 
gabinetów lekarskich, przychodni, żłob-
ków, aptek, domów opieki itp., 

i) turystyka - działalność biur i agencji tu-
rystycznych, biur podróży, hoteli, moteli, 
domów wycieczkowych, informacja tu-
rystyczna itp., 

j) wypoczynek - działalność sportowa, re-
kreacyjna i rozrywkowa (w tym kluby 
fitness itp.), prowadzona w obiektach,  
a także parki rozrywki, tereny sportowe, 
tereny zieleni przeznaczone na cele wy-
poczynkowe, zdrowotne i estetyczne; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
3) mieszkania; 
4) mieszkania funkcyjne – mieszkania zlokali-

zowane w budynku usługowym; 
5) zieleń publiczna urządzona; 
6) wody otwarte; 
7) urządzenia wodne - w tym, stopnie wodne, 

jazy i podobne budowle hydrotechniczne 
związane z regulacją rzeki, zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym oraz służące rekreacji 
i wypoczynkowi; 

8) ulice; 
9) ciągi piesze; 

10) ścieżki rowerowe; 
11) parkingi; 
12) garaże; 
13) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 

innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 5 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

są ściśle określone; 
2) dopuszcza się, dla poszczególnych terenów lo-

kalizowanie w ramach przeznaczenia podsta-
wowego oraz jako tymczasowego zagospoda-
rowania terenu: 
a) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochron-

nych, 
b) obiektów małej architektury; 

3) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizo-
rycznej lub uciążliwej dla środowiska substan-
dardowej zabudowy, a istniejącą zabudowę o 
takim charakterze należy likwidować lub moder-
nizować; 

4) obowiązuje zakaz wznoszenia wolno stojących 
garaży i wolno stojących budynków gospodar-
czych; 

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych; 
6) lokalizacja obiektów budowlanych i towarzyszą-

cych im urządzeń na działce zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi; 

7) dopuszcza się przebudowę, remont lub rozbiórkę 
istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

R o z d z i a ł   2 

Us alenia cla wszos kiek  erenów obcę oek plane  

§ 6 

Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania śro-
dowiska: 
1) ustala się wymóg pozostawienia pasa szerokości 

4 m wolnego od zabudowy wzdłuż górnej kra-
wędzi skarp cieku Żurawka; 

2) ustala się wymóg oczyszczenia na terenie zain-
westowanych wszystkich wód opadowych za-
nieczyszczonych substancjami chemicznymi lub 
ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich do 
odbiornika; 

3) ustala się, obowiązek urządzenie parkingów o 
nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym uję-
ciem wszystkich ścieków z terenu parkingu; 

4) ustala się obowiązek przeznaczenia powierzchni 
niezabudowanych i nieutwardzonych na różne 
formy zieleni z elementami małej architektury; 

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biolo-
gicznie czynnych; 

6) ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczalne-
go poziomu hałasu dla terenów przeznaczonych 
pod mieszkalnictwo i usługi (oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1.U, 2.U i MN), określo-
nego przepisami szczególnymi. 

§ 7 

Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania śro-
dowiska kulturowego: 
1) Ochronie konserwatorskiej podlegają założenia  

i obiekty wpisane do rejestru zabytków: 
a) wschodnia część obszaru objętego planem 

wpisana do rejestru zabytków decyzją  
nr A/1020 z dnia 17 sierpnia 2007 r., 

b) kościół p.w. Trójcy Świętej wpisany do reje-
stru zabytków pod numerem 88 z dnia  
29 marca 1949 r. 

2) Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań  
i ustaleń konserwatorskich nad względami wy-
nikającymi z działalności inwestycyjnej. Należy 
dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Wszel-
kie działania podejmowane przy zabytkach wy-
magają pisemnego pozwolenia właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. 
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Dla obszaru objętego wpisem do rejestru zabyt-
ków wprowadza się priorytet wymogów kon-
serwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych 
nie związanych bezpośrednio z konserwacją i 
rewaloryzacją zabytkowego terenu – dopuszcza 
się jedynie prowadzenie prac porządkowych, 
konserwację zachowanych fragmentów zabyt-
kowych celem ich ekspozycji w terenie lub za-
bezpieczenia przed zniszczeniem. Na tym terenie 
wszelkie ewentualne prace należy uzgadniać z 
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków oraz prowadzić za pozwoleniem na pra-
ce archeologiczno-architektoniczne. Inwestor 
winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodat-
kowych badań lub opracowań studialnych, ar-
cheologicznych, architektonicznych, stratygra-
ficznych, dendrochronologicznych i innych. 

3) Strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej ob-
jęto cały obszar opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

4) Na obszarze strefy „A” obowiązują następujące 
wymogi konserwatorskie: 
a) należy zachować historyczny układ prze-

strzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, pla-
ców, historycznych zbiorników wodnych – 
historycznej fosy, przebieg linii zabudowy, 
kompozycje wnętrz urbanistycznych, kompo-
zycje historycznej zieleni) oraz poszczególne 
elementy tego układu (tj. historyczne na-
wierzchnie ulic – kamienna nawierzchnię ul. 
Małowiejskiej, placów i chodników historycz-
ne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń wy-
soką, a zwłaszcza starodrzew), 

b) należy konserwować zachowane elementy 
układu przestrzennego, poszczególne obiekty 
o wartościach zabytkowych należy poddać 
restauracji i modernizacji technicznej z dosto-
sowaniem obecnej lub projektowanej funkcji 
do wartości historycznej obiektu, a funkcje 
uciążliwe i degradujące wyeliminować, 

c) należy dążyć do odtworzenia zniszczonych 
elementów historycznych tej części wsi, 

d) należy dostosować nową zabudowę do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
sytuacji, skali i bryły i jej formy architekto-
nicznej (podziałów architektonicznych, pro-
porcji powierzchni murów i otworów, opra-
cowania elewacji, kolorystyki, stolarki okien i 
drzwi) – ewentualna zabudowa zachodniej 
części owalnicy projektowana na rzucie pro-
stokątnym, o wysokości do 9 m (parter plus 
dach stromy, symetryczny, dwuspadowy, 
pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki, 
matowej w kolorze ceglastym, tynki gładkie, 
kolorystyka stonowana), 

e) należy usunąć obiekty dysharmonizujące lub 
pozostawić je do śmierci technicznej; analo-
gicznie należy postępować w stosunku do in-
nych elementów zniekształcających założenie 
historyczne (np. błędnych nasadzeń zieleni), 

f) nowa zabudowa nie może dominować nad 
sąsiednią zabudową historyczną, obszar za-
budowany nie może zajmować więcej niż  
30% powierzchni terenu, 

g) należy dostosować współczesną funkcję do 
wartości zabytkowych zespołów budowla-
nych i jego poszczególnych obiektów, elimi-
nując uciążliwe funkcje – dotyczy to również 
wartościowych kompozycji parkowych, na-
sadzeń przydrożnych, planowanych osadzeń 
cieków i zbiorników wodnych o wartościach 
historycznych; 

h) należy likwidować obiekty tymczasowe, 
i) w przypadku inwestycji nowych należy prefe-

rować te, które stanowią rozszerzenie lub 
uzupełnienie już istniejących form zainwe-
stowania terenu, przy założeniu maksymalne-
go zachowania i utrwalania istniejących już 
relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują 
one z historycznym charakterem obiektu, 

j) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem  
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest bezwzględnie zabronione; 
dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych lub szyldów w miejscach na to 
wyznaczonych, we właściwej, nieagresywnej 
formie, 

k) wyklucza się możliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych, 

l) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń 
betonowych i prefabrykowanych, 

m) wszelkie zamierzenia i działania (w tym 
wszelkie zmiany form własności, funkcji, 
przebudowy, rozbudowy i remontów, zago-
spodarowania terenu) na obszarze strefy „A" 
należy konsultować i uzgadniać z właściwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

n) inwestor, przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę winien liczyć się z koniecznością zle-
cenia dodatkowych badań lub opracowań 
studialnych, archeologicznych, architekto-
nicznych, urbanistycznych, stratygraficznych, 
dendrologicznych, dendrochronologicznych 
itp. W przypadku postawienia takich wymo-
gów przez odpowiednie służby ochrony za-
bytków. 

5) Dla całego obszaru objętego planem ustala się 
ścisłą strefę ochrony zabytków archeologicz-
nych. 

6) Na obszarze strefy obowiązują następujące usta-
lenia: wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwią-
zane z pracami ziemnymi wymagają przeprowa-
dzenia ratowniczych badań archeologicznych (w 
uzasadnionych przypadkach wyprzedzających) 
przez uprawnionego archeologa, historyka archi-
tektury i odpowiednie zespoły badawcze na 
koszt inwestora, za pozwoleniem konserwator-
skim na prace archeologiczne; pozwolenie należy 
uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę, a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24459  – Poz. 3583 

Ko tnikaeca i infras rtk tra  eekniezna 

§ 8 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji i sposobu 
kształtowania układu komunikacyjnego 
1. Ustala się dla obsługi nowych obiektów na tere-

nie: 1.U minimalną liczbę miejsc postojowych:  
1 miejsce na każde 40 m2 powierzchni użytko-
wej usług; 

2. Dla istniejących oraz projektowanych usług na-
leży przygotować odpowiadającą potrzebom 
liczbę miejsc postojowych dla rowerów. 

§ 9 

Ustalenia w zakresie modernizacji i rozwoju infra-
struktury technicznej 
1. Ustala się ogólne zasady uzbrajania terenów w 

infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
ulic (wymagana jest zgoda zarządzającego 
drogą), ciągów pieszo-jezdnych oraz pie-
szych; 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa  
w pkt 1, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustale-
nia; 

3) ustala się przebudowę sieci uzbrojenia terenu 
kolidującej z planowanym zainwestowaniem, 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci; 

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

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elek-
tryczną, odprowadzania ścieków oraz lokali-
zacji innych urządzeń technicznych na tere-
nach określonych w § 1 uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od wła-
ściwych dysponentów sieci. 

2. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w wodę ustala się: 
1) dostawę wody z istniejącej sieci wodociągo-

wej; 
2) rozbudowę, w razie potrzeb, sieci wodocią-

gowej na obszarze objętym planem; 
3) przebudowę bądź modernizację wyeksplo-

atowanych przewodów wodociągowych. 
3. Na obszarze objętym planem w zakresie odpro-

wadzenia ścieków komunalnych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do 

gminnego systemu kanalizacji sanitarnej i ich 
oczyszczenie w istniejącej oczyszczalni ście-
ków; 

2) przebudowę w razie potrzeb sieci kanalizacji 
sanitarnej na obszarze objętym planem. 

4. Na obszarze objętym planem w zakresie odpro-
wadzenia wód opadowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych, do istnieją-

cej kanalizacji deszczowej, w uzgodnieniu z 
właścicielem sieci; 

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe wszystkich terenów zabudowanych 
i utwardzonych. 

5. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w gaz ustala się: 
1) bezprzewodowe zaopatrzenie w gaz do czasu 

budowy sieci gazowej; 
2) docelowo zakłada się budowę sieci gazowej 

dla całej wsi (przy spełnionych warunkach 
techniczno-ekonomicznych przyłączenia i od-
powiedniej liczbie odbiorców). 

6. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) rozbudowę i budowę nowych linii elektro-

energetycznych kablowych średnich i niskich 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci; 

2) zasilanie projektowanego zainwestowania w 
energię elektryczną z istniejących sieci elek-
troenergetycznych lub z projektowanych sieci 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci; 

3) obowiązek zachowania normatywnych odle-
głości zabudowy od istniejących i projekto-
wanych sieci elektroenergetycznych. 

7. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło ustala się indywidualne zaopa-
trzenie w ciepło przy zastosowaniu urządzeń 
grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 
stopniu emisji zanieczyszczeń spełniających 
wymogi ochrony środowiska. 

8. Na terenie objętym planem w zakresie usług 
telekomunikacyjnych ustala się: 
1) należy dążyć do lokalizowania sieci teleko-

munikacyjnych we wspólnych kanałach zbior-
czych w porozumieniu ze wszystkimi opera-
torami sieci; 

2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń te-
lekomunikacyjnych kolidujących z planowa-
nym zagospodarowaniem terenu; 

3) obowiązuje zakaz lokalizowania nowych na-
dajników i urządzeń związanych z telefonią 
komórkową oraz wież telekomunikacyjnych. 

9. Na terenie objętym planem w zakresie gospo-
darki odpadami ustala się: 
1) na obszarze objętym planem w zakresie gro-

madzenia i usuwania odpadów obowiązują 
zasady określone w odrębnych przepisach 
szczegółowych i gminnych; 

2) na obszarze objętym planem obowiązuje loka-
lizacja punktów gromadzenia i odbioru odpa-
dów komunalnych, w tym dla potrzeb wdro-
żenia selektywnej zbiórki odpadów. 

R o z d z i a ł   3 

Us alenia szezegółowe 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem od MN ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna wolno stojąca, 
2) uzupełniające:  

a) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

b) parkingi, parkingi podziemne, garaże wbu-
dowane, 

c) zieleń urządzona. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia zabudowy: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik zabu-

dowy terenu nie może przekroczyć wartości 
0,3; 

2) maksymalna wysokość nowo projektowanej 
zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu budynku do gór-
nej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 
9 m i maksymalnie zawierać dwie kondygna-
cje w tym poddasze użytkowe; 

3) dla nowo projektowanej zabudowy ustala się 
dachy strome symetryczne (w tym dopusz-
czalne wielospadowe) o spadku połaci na po-
ziomie 36o

−45o, pokrycie z dachówki cera-
micznej karpiówki, matowej w kolorze cegla-
stym; 

4) zakazuje się możliwość stosowania ogrodzeń 
betonowych; 

5) zakazuje się lokalizowania obiektów tymcza-
sowych o charakterze usługowym i gospo-
darczym. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% 

powierzchni terenu na zieleń − powierzchnię 
biologicznie czynną; 

2) obowiązek zazielenienia terenów niezabudo-
wanych; 

3) obowiązek zaspakajania potrzeb parkingo-
wych na indywidualnych działkach inwesto-
rów. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7, 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-Z. 

§ 11 

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

a) administracja, 
b) gastronomia, 
c) handel detaliczny, 
d) kultura, 
e) obsługa firm, 
f) obsługa ludności, 
g) służba zdrowia, 
h) turystyka, 
i) wypoczynek 
j) mieszkania funkcyjne; 

2) uzupełniające:  
a) zieleń urządzona, 
b) parkingi, parkingi podziemne, garaże wbu-

dowane, 
c) ulice wewnętrzne i place manewrowe, 
d) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy:  
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) maksymalna wysokość nowej zabudowy mie-

rzona od poziomu terenu przy najniżej poło-
żonym wejściu budynku do górnej krawędzi 
kalenicy, nie może przekraczać 9 m i maksy-
malnie zawierać dwie kondygnacje, w tym 
poddasze użytkowe; 

3) ustala się nowa zabudowę projektowaną na 
rzucie prostokątnym; 

4) wskaźnik zabudowy terenu nie może prze-
kroczyć wartości 0,30; 

5) ustala się dachy strome symetryczne (w tym 
dopuszczalne wielospadowe) o spadku połaci 
na poziomie 36o-45o, pokrycie z dachówki ce-
ramicznej karpiówki, matowej w kolorze ce-
glastym; 

6) ustala się komponować zespoły budynków 
dostosowane do historycznej kompozycji 
przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły 
i jej formy architektonicznej (podziałów archi-
tektonicznych, proporcji powierzchni murów  
i otworów, opracowania elewacji, kolorysty-
ki, stolarki okien i drzwi); 

7) ustala się komponowanie zespołów budyn-
ków o zbliżonych gabarytach i wysokościach 
w celu zachowania ładu przestrzennego. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu na zieleń − powierzchnię 
biologicznie czynną; 

2) dopuszcza się scalenie i ponowny podział nie-
ruchomości; 

3) obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających czaso-
wo. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6, rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-Z. 
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§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2.U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: usługi 

a) usługi sakralne, 
b) kultura, 
c) zieleń urządzona; 

2) uzupełniające: niezbędne sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące kształtowania 
zabudowy: zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) należy usunąć błędne nasadzenia zieleni; 
2) obowiązek zazielenienia terenów niezabudo-

wanych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące ochrony i 
kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla obiektu i terenu 
wpisanego do rejestru zabytków określonych 
w paragrafie 7 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej 
uchwały; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4, 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 1.KD-Z. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem OP ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe - zieleń publiczna urządzona, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi piesze, 
b) ścieżki rowerowe, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1) zakazuje się przebudowy lub rozbudowy ist-

niejącego obiektu handlowego; 
2) ustala się pozostawienie obiektu dysharmoni-

zującego do śmierci technicznej. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązek urządzenia ścieżek pieszych; 
2) zakaz podziału terenu na działki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 

1) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu wpisa-
nego do rejestru zabytków określonych w pa-
ragrafie 7 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej: dojazd z ulicy 3.KD-D, 1.KD-Z. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1.WS ustala się następujące przeznacze-
nie: 
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych 

– rzeka Żurawka; 
2) uzupełniające: urządzenia wodne, 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się ochronę wód wraz z obudową bio-

logiczną; 
2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń 

melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydro-
energetycznych odpowiednim służbą odpo-
wiedzialnym za eksploatację i utrzymanie; 

3) dopuszcza się kładki i mostki w zachodniej 
części terenu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu wpisa-
nego do rejestru zabytków określonych w pa-
ragrafie 8 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

§ 15 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 2.WS do 4.WS ustala się nastę-
pujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych; 
2) uzupełniające: urządzenia wodne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
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1) ustala się ochronę wód wraz z obudowa bio-
logiczną; 

2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń 
melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydro-
energetycznych odpowiednim służbą odpo-
wiedzialnym za eksploatację i utrzymanie; 

3) dopuszcza się kładki i mostki dla terenu ozna-
czonego symbolem 2.WS. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu wpisa-
nego do rejestru zabytków określonych w pa-
ragrafie 7 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1.KD-O ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: ulica klasy zbiorczej (droga powiatowa nr 
1972D). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w istniejących li-

niach rozgraniczających; 
2) chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie i zie-

leń w zależności od potrzeb i lokalnych uwa-
runkowań; 

3) dopuszcza się możliwość lokalizowania przy-
stanków autobusowych i postojów taksó-
wek; 

4) nowe oraz istniejące włączenia do drogi po-
wiatowej za zgodą i na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi; 

5) przy wzroście natężenia ruchu droga wyma-
gać będzie przebudowy, na odcinku od skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 1954D do 
skrzyżowania z drogą oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 3.KD-D, na koszt inwestora 
na warunkach określonych przez zarządcę 
drogi. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu wpisa-
nego do rejestru zabytków określonych w pa-
ragrafie 7 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

4. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2.KD-L ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie i zie-

leń w zależności od potrzeb i lokalnych uwa-
runkowań. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu wpisa-
nego do rejestru zabytków określonych w pa-
ragrafie 7 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie, pkt 
6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

4. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3.KD-D ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: ulica klasy dojazdowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu; 
2) chodnik, miejsca parkingowe, oświetlenie, 

zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od 
potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ochrony i 
kształtowania środowiska kulturowego: 
1) ustala się wymóg respektowania zasad 

ochrony konserwatorskiej dla terenu wpisa-
nego do rejestru zabytków określonych w pa-
ragrafie 7 pkt 2 rozdziału 2 niniejszej uchwa-
ły; 

2) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie „A” ścisłej ochrony konserwa-
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torskiej określonych w paragrafie 7 pkt 4 
rozdziału 2 niniejszej uchwały; 

3) ustala się wymóg respektowania zasad 
ochrony konserwatorskiej dla terenu położo-
nego w strefie ścisłej ochrony zabytków ar-
cheologicznych określonych w paragrafie 7 
pkt 6 rozdziału 2 niniejszej uchwały. 

4. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

R o z d z i a ł   4 

Us alenia koZeowe 

§ 19 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala się wielkość stawki pro-

centowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej usta-
wy, na 30%. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Żórawina. 

§ 21 

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

PRZEWODNICZWCD 
RADD GMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 
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Oałąeznik nr 1 co tekwało Raco G ino 
Żórawina nr XVIII/125/08 z cnia  
30 września 2008 r. (poz. 3583) 
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Oałąeznik nr 2 co tekwało Raco G ino 
Żórawina nr XVIII/125/08 z cnia  
30 września 2008 r. (poz. 3583) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego we wsi Żórawina do publicznego wglądu (w terminie od 7 maja 2008 r. do 
6 czerwca 2008 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i 
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły 
uwag. 

 
 
 
 
 

Oałąeznik nr 3 co tekwało Raco G ino 
Żórawina nr XVIII/125/08 z cnia  
30 września 2008 r. (poz. 3583) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. 

 
 
 
 
 

3584 

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 
NR XVIII/126/08 

z dnia 30 września 2008 r. 

w sprawie tekwalenia  iecseowego plant zagospocarowania  
przes rzennego  erenów położonoek we wsi Jaksonów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą uchwały 
nr XXV/160/2006 r. Rady Gminy Żórawina z dnia 5 czerwca 2006 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych we wsi Jaksonów oraz po stwier-
dzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żórawina” przyjętym uchwałą nr XVII/109/2005 Rady 
Gminy Żórawina z dnia 27 października 2005 r. Rada Gminy Żórawina 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych we wsi 
Jaksonów, zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich  
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finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 
do uchwały. 

R o z d z i a ł   I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w granicach ob-
rębu geodezyjnego wsi Jaksonów, położony w 
południowo-zachodniej części wsi Jaksonów. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 
rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granice obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach 
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 
określającymi podstawowe przeznaczenie te-
renów. 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
4) Granica strefy obserwacji archeologicznych 

„OW”. 
5) Granica strefy ochrony krajobrazu „K”. 
6) Granica strefy ograniczeń zabudowy i zago-

spodarowania terenu napowietrznej linii elek-
troenergetycznej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 
nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, ma-
ją znaczenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-
szej uchwale kursywą nie powoduje dezaktuali-
zacji ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe. 

2. Przepisaek ocrębnoek − należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

3. Przeznaezenit pocs awowo  ltb ftnkeci poc-
s awowec − należy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie lub funkcję, która przeważają, tj. 
zajmują powyżej 50% powierzchni terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi. Dla tere-
nów, w ramach których dopuszczone są funk-
cje alternatywne, dopuszcza się zagospodaro-
wanie całości terenu jedną z alternatywnych 
funkcji. 

4. Przeznaezenit coptszezalno  ltb ftnkeci co-
ptszezalnec − należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawo-
wa, która uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie lub funkcję podstawową, jednocześnie nie 
kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości 
zagospodarowania terenu w sposób określony 
przeznaczeniem podstawowym. 

5. Liniaek rozgraniezacąeoek − należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym 

przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach 
zagospodarowania. 

6. Nieprzekraezalnoek liniaek zabtcowo − należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej obiektu kuba-
turowego do wskazanej linii rozgraniczającej 
danego terenu, regulacji tej nie podlegają wy-
kusze, zadaszenia wejściowe, rampy i podesty, 
tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy; na 
terenach dla których nie zostały określone linie 
zabudowy należy stosować ogólne zasady lo-
kalizacji obiektów określone w przepisach od-
rębnych. 

7. Wskaźnikt powierzekni zabtcowo – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwe-
stycję. 

8. Usłtgaek − należy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów w szczególności: handlu, 
detalicznego i hurtowego, gastronomii, obsługi 
turystyki (hotel, motel, itp.), sportu i rekreacji, 
siedzib jednostek i instytucji finansowych, 
ubezpieczeniowych, społecznych (w tym 
przedstawicielstw), gospodarczych i politycz-
nych, jednostek projektowych, środków ma-
sowej komunikacji i łączności oraz innych, ma-
jących charakter publiczny lub komercyjny. 

9. Usłtgaek ptblieznoek − należy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów służących re-
alizacji celów publicznych określonych w prze-
pisach odrębnych. 

10. Infras rtk trze  eeknieznec – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji. 

11. Oagospocarowanit  o ezasowo  − należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie. 

12. Urzączeniaek  owarzosząeoek − należy przez 
to rozumieć obiekty technicznego wyposaże-
nia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budyn-
ki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne urządzenia peł-
niące służebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym. 

R o z d z i a ł   II 

Us alenia ogólne 

§ 5 

Oasaco oekrono czieczie wa ktl trowego  
i zabo ków oraz cóbr ktl tro współezesnec 

1. Obszar objęty planem położony jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie stanowiska archeologiczne-
go nr 2-22/83-28 AZP (osada kultury unietyckiej 
z 1 okresu epoki brązu, cmentarzysko ciałopalne 
z okresu halsztackiego, osada pradziejowa  
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i cmentarzysko szkieletowe o nieokreślonej chro-
nologii). Obowiązuje wymóg stałego nadzoru ar-
cheologicznego podczas robot ziemnych wyko-
nywanych przez uprawnionego archeologa za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

2. W granicach s refo „OW" obserwaeci arekeolo-
gieznoek obowiązuje wymóg uzyskania, na 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane  
z pracami ziemnymi, uzgodnienia co do koniecz-
ności prowadzenia prac pod nadzorem archeolo-
gicznym i za pozwoleniem Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza strefą „OW" obserwaeci arekeologieznoek 
ustala się następujące wymogi konserwatorskie 
w zakresie ochrony archeologicznej: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków o terminie rozpo-
częcia i zakończenia prac ziemnych z 7-
dniowym wyprzedzeniem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

§ 6 

Szezególne wartnki zagospocarowania  erenów 
oraz ograniezenia w iek tżo kowanit 

Napowie rzne linie elek roenerge oezne: 
1. W oznaczonych na rysunku planu strefach ogra-

niczeń zabudowy i zagospodarowania terenu 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napięcia SN 20 kV, w odległości do  
5 m od osi linii, ustala się zakaz lokalizacji obiek-
tów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały 
pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektów (gospo-
darczych, garaży itp.) wymaga uzgodnienia z za-
rządcą sieci. 

2. W przypadku skablowania lub przełożenia linii 
elektroenergetycznych SN 20 kV oznaczona na 
rysunku planu strefa ochronna ulega zmniejsze-
niu lub przestaje obowiązywać, stosownie do 
zaistniałej zmiany i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi. 

§ 7 

Oasaco  ocernizaeci, rozbtcowo i btcowo  
sos e ów ko tnikaeci i infras rtk tro  eeknieznec 

1. Ko tnikaeca: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projek-

towanych odcinków dróg oraz modernizacji 
lub rozbudowy dróg istniejących, w zakresie 
ich parametrów i realizacji poszczególnych 
odcinków. 

2) Realizacja nowych oraz przebudowa istnie-
jących włączeń komunikacyjnych z terenów 
przeznaczonych pod zabudowę wymaga 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

3) Zagospodarowanie terenów w rejonie 
skrzyżowań dróg, a w szczególności ogro-
dzenia i nasadzenia zieleni, nie mogą powo-

dować ograniczenia widoczności i pogar-
szać parametrów trójkątów widoczności 
wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi. 

4) Ustala się obowiązek zapewnienia w grani-
cach poszczególnych terenów odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych w następujących 
ilościach: 
a) nie mniej niż 1 stanowisko postojowe na 

1 mieszkanie w zabudowie mieszkanio-
wej (tereny M i UP/M). 

b) nie mniej niż 1 stanowisko na 25 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługo-
wej. 

2. Infras rtk tra  eekniezna − zasaco ogólne: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczających 
ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na 
warunkach określonych w przepisach szcze-
gólnych. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych 
inwestorów. 

3. Oaopa rzenie w wocę: 
1) Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wo-

dociągowej wsi Jaksonów. 
2) Przyłącza wodociągowe wpięte do rozdziel-

czej sieci wodociągowej zgodnie z przepi-
sami odrębnymi i na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą sieci. 

4. Kanalizaeca sani arna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków syste-

mem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni ścieków. 

2) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
lub innych indywidualnych rozwiązań w za-
kresie oczyszczania ścieków pod warun-
kiem spełnienia wymagań przepisów odręb-
nych. 

5. Kanalizaeca ceszezowa: 
1) Odprowadzenie wód opadowych z połaci 

dachowych i nawierzchni utwardzonych w 
granicach poszczególnych działek po-
wierzchniowo, z zastosowaniem studni 
chłonnych na terenie własnym inwestora 
lub do kanalizacji deszczowej. 

2) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, należy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

3) Ustala się zakaz odprowadzania wód opa-
dowych do rowów odwadniających drogi 
publiczne. 

6. Elek roenerge oka: 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną 

kablową siecią niskiego napięcia. 
2) Zaleca się docelowo kablowanie napo-

wietrznych odcinków sieci elektroenerge-
tycznej przebiegających przez tereny prze-
znaczone na cele inwestycyjne. 
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3) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację 
stacji transformatorowych sytuowanych na 
terenach własnych inwestorów. 

7. Oaopa rzenie w gaz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie Energetycznym, po spełnie-
niu warunków technicznych i ekonomicz-
nych przyłączenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, loka-
lizacja zbiorników i związanych z nimi insta-
lacji zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych. 

8. Oaopa rzenie w eiepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło niepowodujących ponadnor-
matywnego zanieczyszczenia powietrza. 

9. Teleko tnikaeca: 
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłą-

czenia nowych abonentów z lokalnej sieci 
rozdzielczej. 

2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 
z kolejności rozbudowy obszarów planowa-
nej zabudowy będzie następował staraniem 
i na koszt operatora sieci. 

10. Ustwanie ocpaców ko tnalnoek: 
Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpa-
dów określone w przepisach odrębnych  
i gminnych. 

11. Melioraece: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych oraz dokonać naprawy układu drenażo-
wego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji. 

§ 8 

To ezasowe sposobo zagospocarowania,  
trzączania i tżo kowania  erenów 

Nie ustala się szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowa-
niu. 

R o z d z i a ł   III 

Us alenia szezegółowe 

§ 9 

1 MW − przeznaezenie pocs awowe –  eren zabt-
cowo  ieszkaniowec wieloroczinnec, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaezenie coptszezalne: 

Usługi nieuciążliwe nieprzekraczające 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w po-
mieszczeniach dobudowanych lub w obiektach 
wolno stojących. 

2. Oasaco oekrono i ksz ał owania łact przes rzen-
nego: 

1) Ustala się obowiązek stosowania dachów 
spadowych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych; o spadkach 350

−450, pokrycie 
dachów dachówką ceramiczną lub materia-
łem o fakturze dachówkopodobnej. 

2) Ustala się zakaz stosowania dachów o poła-
ciach mijających się na wysokości kalenicy i 
zróżnicowanych wysokościach. 

3) Dopuszcza się zachowanie dachu płaskiego w 
budynku istniejącym. 

4) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
12 m od poziomu terenu do kalenicy. 

3. Oasaco oekrono śrocowiska, przoroco i kracobra-
zt ktl trowego: 
1) Ustala się zakaz prowadzenia jako usług to-

warzyszących działalności handlu komisowe-
go pojazdami mechanicznymi, usług napraw-
czych pojazdów mechanicznych (w tym bla-
charstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyj-
nych), stolarstwa i przetwórstwa drewna, 
ślusarstwa, trwałego składowania surowców 
i materiałów masowych oraz lokalizowania 
obiektów i urządzeń związanych ze składo-
waniem, gospodarczym wykorzystaniem  
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych. 

2) Działalność usługowa nie może powodować 
ponadnormatywnych obciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny. 

3) Ustala się jako dopuszczalny poziom hałasu 
wartość określoną w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Oekrona czieczie wa ktl trowego i zabo ków 
oraz cóbr ktl tro współezesnec: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5. 

5. Para e ro i wskaźniki ksz ał owania zabtcowo 
oraz zagospocarowania  erent: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających dróg, zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu, w następujących 
odległościach: 
a) 8,0 – 9,5 m od linii rozgraniczającej ulicy 

Słonecznej (położonej poza wschodnią 
granicą obszaru objętego planem). 

b) 7,7 – 8,3 m od linii rozgraniczającej drogi 
gminnej dz. 145dr (położonej poza połu-
dniową granicą obszaru objętego planem). 

c) 6 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDD 
1/2. 

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – maksymalnie 0,3. 

3) Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 50% powierzchni działki lub terenu 
inwestycji. 
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§ 10 

2 UP/M − przeznaezenie pocs awowe –  eren za-
btcowo tsłtg ptblieznoek i/ltb zabtcowo  iesz-
kaniowec, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaezenie coptszezalne: 

1) Sieci lub urządzenia infrastruktury technicz-
nej, realizowane zgodnie w wymaganiami 
przepisów odrębnych. 

2) Drogi wewnętrzne. 
2. Oasaco oekrono i ksz ał owania łact przes rzen-
nego: 
1) Ustala się obowiązek stosowania dachów 

spadowych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych; o spadkach 300–450, pokrycie 
dachów dachówką ceramiczną lub materia-
łem o fakturze dachówkopodobnej. 

2) Ustala się zakaz stosowania dachów o poła-
ciach mijających się na wysokości kalenicy i 
zróżnicowanych wysokościach. 

3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
12 m od poziomu terenu do kalenicy. 

3. Oasaco oekrono śrocowiska, przoroco i kracobra-
zt ktl trowego: 
1) Działalność usługowa nie może powodować 

ponadnormatywnych obciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny. 

2) Ustala się jako dopuszczalny poziom hałasu 
wartość określoną w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio jak dla zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej. 

3) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Oekrona czieczie wa ktl trowego i zabo ków 
oraz cóbr ktl tro współezesnec: 
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5. 

5. Para e ro i wskaźniki ksz ał owania zabtcowo 
oraz zagospocarowania  erent: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających dróg, zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu, w następujących 
odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gmin-

nej dz. 145dr (położonej poza południową 
granicą obszaru objętego planem). 

b) 6 m od linii rozgraniczającej dróg  01KDD 
1/2 i 02KDD1/2. 

c)6 m. od linii rozgraniczającej ciągu pieszo- 
-jezdnego KDX. 

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – maksymalnie 0,4. 

3) Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 40% powierzchni działki lub terenu 
inwestycji. 

6. Szezegółowe zasaco i wartnki sealania i poczia-
łt nierteko ośei: 
1) Dopuszcza się podział terenu na działki prze-

znaczone po zabudowę usług publicznych lub 
mieszkaniową nie mniejsze niż 2500 m2. 

2) Dopuszcza się wydzielenie działek niezbęd-
nych na cele infrastruktury technicznej, np. 
stacji transformatorowej, przepompowni; lo-
kalizację i wielkość wydzielonego terenu na-
leży uzgodnić z operatorem sieci. 

§ 11 

3 U − przeznaezenie pocs awowe –  eren zabtco-
wo tsłtgowec, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaezenie coptszezalne: 

1) Sieci lub urządzenia infrastruktury technicz-
nej, w tym obiekty elektroenergetyczne (sta-
cje transformatorowe), realizowane zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrębnych. 

2) Drogi wewnętrzne. 
2. Oekrona czieczie wa ktl trowego i zabo ków 
oraz cóbr ktl tro współezesnec: 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 5. 

3. Para e ro i wskaźniki ksz ał owania zabtcowo 
oraz zagospocarowania  erent: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 
odległościach: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej 
dz. 145dr (położonej poza południową grani-
cą obszaru objętego planem). 

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi 02KDD1/2. 
2) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 

przekroczyć 12 m. 
3) Ustala się obowiązek stosowania dachów 

spadowych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych; o spadkach 300

−450, pokrycie 
dachów dachówką ceramiczną lub materia-
łem o fakturze dachówkopodobnej. 

4) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
12 m od poziomu terenu do kalenicy. 

4. Oasaco oekrono śrocowiska, przoroco i kracobra-
zt ktl trowego: 
1) Działalność prowadzona w granicach terenu 

nie może powodować ponadnormatywnych 
obciążeń środowiska uciążliwościami w za-
kresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, promie-
niowania elektromagnetycznego itp. poza 
granicami terenu do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

2) Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania 
nieczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych i do gruntów. 

5. Szezegółowe zasaco i wartnki sealania i poczia-
łt nierteko ośei: 
1) Dopuszcza się podział terenu na działki prze-

znaczone po zabudowę usługową nie mniej-
sze niż 2000 m2. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie 
więcej niż o 10% wartości wskazanych w 
planie. 

3) Do działek wydzielanych w głębi terenu, nie-
posiadających bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych, należy zapewnić dojazd 
wewnętrzną drogą dojazdową, o szerokości 
min. 10 m w liniach podziału geodezyjnego 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 304 –  24470  – Poz. 3584 

4) Wewnętrzne drogi dojazdowe winny spełniać 
warunki określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych, w szczególności w przepi-
sach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego. 

§ 12 

4 E − przeznaezenie pocs awowe –  eren infra-
s rtk tro elek roenerge oeznec (stacja transformato-
rowa). 
1. Przeznaezenie coptszezalne: 

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej re-
alizowanie zgodnie w wymaganiami przepisów 
odrębnych. 

2. Oasaco oekrono śrocowiska, przoroco i kracobra-
zt ktl trowego: 
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych nie 
może powodować zagrożenia dla sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej w zakresie ponadnor-
matywnego promieniowania elektromagnetycz-
nego oraz stwarzać zagrożenia pożarowego. 

§ 13 

5 KDL 1/2 − przeznaezenie pocs awowe – crogi 
ptbliezne klaso lokalnec, z urządzeniami towarzy-
szącymi. 
Przeznaezenie coptszezalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urzą-
dzona. 

§ 14 

6.1, 6.2 KDD 1/2 − przeznaezenie pocs awowe – 
crogi ptbliezne klaso cocazcowec, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaezenie coptszezalne: 

Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-
zowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i 
zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, 
zieleń urządzona. 

2. Oasaco oekrono i ksz ał owania łact przes rzen-
nego oraz wo agania wonikacąee z po rzeb 
ksz ał owania przes rzeni ptblieznoek: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.). 

2) Lokalizacja nośników reklamowych wyłącznie 
za zgodą i na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi. 

3. Para e ro i wskaźniki ksz ał owania zabtcowo 
oraz zagospocarowania  erent: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m. 
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, co 

najmniej jednostronny chodnik. 

§ 15 

7 KDX − przeznaezenie pocs awowe – eiąg pieszo-
cezcno, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaezenie coptszezalne: 

Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-
zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie z 
wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urzą-
dzona. 

2. Oasaco oekrono i ksz ał owania łact przes rzen-
nego oraz wo agania wonikacąee z po rzeb 
ksz ał owania przes rzeni ptblieznoek: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.). 

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. .Para e ro i wskaźniki ksz ał owania zabtcowo 
oraz zagospocarowania  erent: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 8 m. 
2) Minimalna szerokość nawierzchni utwardzo-

nej 3,5 m. 

§ 16 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją: obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej, obszary wymagające prze-
kształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod 
budowę obiektów handlowych, o których mowa w 
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny służące organizacji imprez ma-
sowych oraz granice pomników zagłady wraz ze 
strefami ochronnymi, określone na podstawie 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

R o z d z i a ł   IV 

Us alenia koZeowe 

§ 17 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się stawki służące naliczaniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-
ści: 
1. Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy 

układu komunikacji publicznej (KDD 1/2, KDX)  
i infrastruktury technicznej (E) − w wysokości 
0,1%. 

2. Dla pozostałych terenów - w wysokości 30%. 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żórawina. 

§ 19 

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

PRZEWODNICZACD 
RADD GMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 
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ROOSTROYGNIĘCIE 
o sposobie rozpa rzenia twag wniesionoek co procek t  iecseowego plant  
zagospocarowania przes rzennego  erenów położonoek we wsi Jaksonów 

pocezas wołożenia co ptblieznego wgląct 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicz-
nego wglądu Rada Gminy Żórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 

Oałąeznik nr 3 co tekwało Raco G ino  
Żórawina nr XVII/126/08 z cnia 30 września 
2008 r. (poz. 3584) 

 
 
 

                                                 ROOSTROYGNIĘCIE 
o sposobie realizaeci, zapisanoek w  iecseowo  planie zagospocarowania przes rzennego 
 erenów położonoek we wsi Jaksonów inwes oeci z zakrest infras rtk tro  eeknieznec, 
k óre należą co zacaZ własnoek g ino oraz zasacaek iek finansowania, zgocnie 
                                    z przepisa i o finansaek ptblieznoek 

 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających 
na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, będą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych  
w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Żórawina. 
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OBWIESOCOENIE KOMISAROA WYBORCOEGO W JELENIEJ GÓROE 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie pocania co ptblieznec wiaco ośei infor aeci o z ianaek  
w skłaczie Raco Powia t Bolesławieekiego 

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz.1055, 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, 
Nr 218, poz. 1592,  z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, 
poz. 766 oraz z  2008 r. Nr 96, poz. 607)  Komisarz Wyborczy w Jeleniej 
Górze  podaje do wiadomości publicznej, że   

 
 

Raca Powia t Bolesławieekiego uchwałą nr XIX/89/08 z dnia 18 września 2008 r. 
stwierdziła, wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Aca a Cie ięgi,  
z listy nr 17 − KW „Ziemia Bolesławiecka”. 

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XX/101/08 z dnia 30 października 
2008 r., wstąpił Leopolc Wołoszon – kandydat  z tej samej listy, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 

Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwałą nr XIX/88/08 z dnia 18 września 2008 r. 
stwierdziła, wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3 mandatu radnego Tacetsza Węgrza-
nowskiego, z listy nr 1  − KW PSL. 

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XX/100/08 z dnia 30 października 
2008 r., wstąpił   Miekał Bocanowski  – kandydat  z tej samej listy, który w wyborach 
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 

 

 
KOMISARZ  WDBORCZD 

W  JELENIEJ GÓRZE 
 

EWA SZYMAŃSKA-HABZDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3586 

ANEKS 

z dnia 27 października 2008 r. 

do porozumienia nr 11/2008 w sprawie powierzenia i przeprowadzenia za-
mówień publicznych, zawartego w dniu 20 czerwca 2008 r. we Wrocławiu 
pomiędzy Wojewoda Dolnośląskim – Panem Rafałem Jurkowlańcem a Gminą 
Miejską Zgorzelec – reprezentowaną przez Pana Rafała Gromnicza – Burmi-
strza Zgorzelca 

Wocewoca Dolnośląski – Pan Rafał Jtrkowlaniee 
i 
G ina Miecska Ogorzelee – reprezentowana przez Pana Rafała Gro nieza – 
Burmistrza Zgorzelca 
postanawiają, co następuje: 

 



 
 –  24474  –  

§ 1 

Zgodnie z § 9 porozumienia nr 11/2008 Strony wprowadzają następujące zmiany: 
§ 1 ts . 3 pk  2 otrzymuje brzmienie: 
„odbiór wykonanych prac nastąpi nie później niż 30 listopada 2008 r.” 
§ 5 ts . 2 otrzymuje brzmienie: 
„Gmina po sprawdzeniu wykonania zamówienia, przedkłada Wojewodzie sprawozdanie z 
wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie późniejszym niż 5 dni od 
daty otrzymania faktury od wykonawcy, nie później jednak niż do dnia 4 grudnia  
2008 r.”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr 11/2007 nie ulęgają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
dla każdej ze stron. 

 
 

GMINA 
 
 

BURMISTRZ MIASTA 
 

RAFAŁ GRONICZ 

WOJEWODA 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLWSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

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

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

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

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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