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3589 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEUO 
NR 309/08 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w  sprawie  przeprowadzenia  wyborww  pzppeeniarzeyeo 
do Rady Uminy Stara Kamieniea, w okręgp wyborezym nr 4 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza 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, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 
1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 
327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607) zarządza się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 4, 
w związku  z  wygaśnięciem  mandatu  radnego 
Andrzeja Dziekańskiego, stwierdzonym uchwałą tej 
Rady nr XXX/153/08 z dnia 6 listopada 2008 r. 
W okręgu wyborczym nr 4 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa 
w § 1, wyznacza się na niedzielę 1 lptego 2009 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji wybor-

czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, określa kalendarz wyborczy stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKa 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24493  – Poz. 3589 

Zaezeznik do zarzzdzenia Worewody 
Dolnoślzskiego nr 309/08 z dnia 
17 listopada 2008 r. (poz. 3589p 

 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
do wyborww pzppeeniarzeyeo do Rady Uminy Stara Kamieniea, 

w okręgp wyborezym nr 4 
 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 3 grudnia 2008 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 13 grudnia 2008 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta, informacji 
o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wy-
borczej, 

– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu komi-
tetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego 

do 15 grudnia 2008 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomocników 
komitetów wyborczych kandydatów do składu terytorialnej komisji wybor-
czej 

do 18 grudnia 2008 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Gminnej Komisji 
Wyborczej w Starej Kamienicy 

do 2 stycznia 2009 r. 
 

do 2 stycznia 2009 r. 
do godz. 24oo 

– zgłaszanie Wójtowi Gminy Stara Kamienica przez pełnomocników komitetów 
wyborczych kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej 

– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy list kandydatów 
na radnego 

do 11 stycznia 2009 r. – powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Starej Kamienicy obwodowej 
komisji wyborczej 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta, informacji 
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej 

do 17 stycznia 2009 r. – rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamie-
nicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego nu-
mery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umiesz-
czone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 
i list 

do 18 stycznia 2009 r. – sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy  
30 stycznia 2009 r. 
godz. 24oo 

– zakończenie kampanii wyborczej 

31 stycznia 2009 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wybor-
ców 

1 lutego 2009 r. 
godz. 6oo – 20oo 

– głosowanie 
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3590 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEUO 
NR 310/08 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborww pzppeeniarzeyeo 
do Rady Uminy Uaworzyee, w okręgp wyborezym nr 3 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Gaworzyce, w okręgu wyborczym nr 3, 
w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Przemysława Jana Maksymowa, stwierdzonym 
uchwałą tej Rady nr XaX/98/08 z dnia 14 listo-
pada 2008 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radne-
go. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza 
się na niedzielę 8 lptego 2009 r. 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji wybor-

czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw, określa kalendarz wyborczy stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

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

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKaEGOa 

ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 
WaREWOJEWODA 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24495  – Poz. 3590 

Zaezeznik do zarzzdzenia Worewody 
Dolnoślzskiego nr 310/08 z dnia 
17 listopada 2008 r. (poz. 3590p 

 
 

KALENDARZ WYBORCZY 
do wyborww pzppeeniarzeyeo do Rady Uminy Uaworzyee 

 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 10 grudnia 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

do 20 grudnia 2008 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 
w Gaworzycach 

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu 
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 22 grudnia 2008 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów do składu 
Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach 

do 25 grudnia 2008 r. • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wybor-
czej w Gaworzycach 

do 9 stycznia 2009 r. • zgłaszanie Wójtowi Gminy Gaworzyce kandydatów do składu obwodowej 
komisji wyborczej 

do 9 stycznia 2009 r. 
do godz. 24oo 

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach list kandydatów na 
radnych 

do 18 stycznia 2009 r. • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gaworzycach obwodowej 
komisji wyborczej 

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej 

do 24 stycznia 2009 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach  
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery 
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłosze-
niach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 

do 25 stycznia 2009 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców 
6 luty 2009 r. 
godz. 24oo 

• zakończenie kampanii wyborczej 

do 7 lutego 2009 r. • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów 
wyborców 

8 lutego 2009 r. 
godz. 6oo – 20oo 

• głosowanie 
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3591 

UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELIUSKIEUO 
NR XXVII/179/08 

z dnia 30 paidziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany peowaey nr XVII/101/07 Rady Powiatp Strzelińskiego 
z dnia 28 grpdnia 2007 r. w sprawie pstalenia regplaminp określarzeego 
wysokośw  stawek  i  szezegweowe  warpnki  przyznawania  napezyeielom 
dodatkww: za wysepgę lat, motywaeyrnego, fpnkeyrnego, za warpnki praey 
oraz wysokośw i warpnki  wypeaeania  innyeo  skeadnikww  wynagrodzenia 
wynikarzeyeo ze stospnkp praey, szezegweowy sposwb obliezania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyeo zastępstw, wyso-
kośw napezyeielskiego dodatkp mieszkaniowego oraz szezegweowe zasady 
rego przyznawania i wypeaeania oraz pstalenia kryteriww i tryb przyznawania 

nagrwd dla napezyeieli 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zmianami) oraz z art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 49 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) 
Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XRaa/101/07 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłaca-
nia innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zastępstw, wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryte-
riów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 
1) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określa 
poniższa tabela. 

Miesięcznie w zł 
Lp. Stanowisko 

od do 
Szkoey (zespoey szkwep wszystkieo typww   
– dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 1000 1900 
– dyrektor szkoły liczącej od 17 do 22 oddziałów 1000 2400 
– dyrektor szkoły liczącej od 23 oddziałów i więcej 1000 2600 
– wicedyrektor   500 1600 
– kierownik warsztatów szkolnych   500 1400 

1. 

– kierownik szkolenia praktycznego   500 1200 
2. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   500 1400 
3. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   500 1800 
4. Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   200 1000 
5. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych   500 1800 
6. Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych   200 1000 
7. Dyrektor Powiatowego Rentrum Dydaktyki   500 1800 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 paidziernika 2008 r. 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY POWaATU 

 JERZY KROCHMALNY 
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3592 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 
NR XXIV/163/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie ppoważnienia Kierownika Uminno-Mierskiego Ośrodka Pomoey 
Spoeeezner   w  Bolkowie   do   podermowania   dziaeań   wobee   depżnikww 

alimentaeyrnyeo 

 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 póin. zm.)  Rada 
Miejska w Rolkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Panią Wiesławę Graszkiewicz – Kie-
rownika Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rolkowie do podejmowania działań wo-
bec dłużników alimentacyjnych określonych 
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 z póin. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Rolkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 paidziernika 2008 r. 
 
 
 
 WaREPRZEWODNaRZĄRY RADY 

 DARIUSZ LISOWSKI 

 
 
 

3593 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 
NR XXIV/168/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w  sprawie  zmiany  peowaey  nr XVI/108/08  Rady  Mierskier  w  Bolkowie 
z dnia 1 lptego 2008 r. w sprawie pstalenia regplaminp pdzielania pomoey 
materialner  o eoarakterze  soeralnym  dla pezniww  zamieszkaeyeo na terenie 

Uminy Bolkww 

 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 zmianami) 
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Rolkowie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XRa/108/08 Rady Miejskiej w Rol-
kowie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy Rolków wprowadza się następujące 
zmiany: 
– § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3  
1. Wysokość miesięczną stypendium szkolnego 

ustala się indywidualnie z uwzględnieniem 
wysokości miesięcznego dochodu netto na 
osobę w rodzinie, okoliczności, o których 
mowa w art. 90d. ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty oraz w oparciu o następujące czyn-
niki: 

1) wysokość dotacji celowej otrzymanej 
z budżetu państwa na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym, 

2) ilość wniosków złożonych w terminie 
określonym w art. 90n ust. 6 ustawy 
o systemie oświaty, 

3) ilość uczniów zakwalifikowanych do po-
szczególnych grup dochodowych. 

2. Rurmistrz Rolkowa, po otrzymaniu dotacji, 
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 regulami-
nu, zabezpieczy 5% otrzymanej dotacji na 
wypłatę zasiłków szkolnych oraz określi 
w drodze zarządzenia wysokość miesięcz-
nych stawek stypendium dla poszczególnych 
grup  dochodowych,  według  zasad  określo- 
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nych w niniejszym regulaminie, z tym za-
strzeżeniem, że miesięczna kwota stypen-
dium nie może być niższa niż 80% i nie może 
przekraczać 200% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póin. 
zm.). 

3. Ustala się następujące grupy dochodowe: 
1) grupa a – miesięczny dochód na jednego 

członka rodziny ucznia mieści się w prze-
dziale do kwoty 160,00 zł, 

2) grupa aa – miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny ucznia mieści się w prze-
dziale od kwoty 160,01 zł do kwoty 
260,00 zł, 

3) grupa aaa – miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny ucznia mieści się w prze-
dziale dochodowym od kwoty 260,01 do 
kryterium dochodowego. 

4. W przypadku gdy wysokość środków prze-
znaczonych na pomoc materialną dla uczniów 
nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendial-

nych, stypendia szkolne przyznawane są 
w pierwszej kolejności uczniom o najniższych 
dochodach netto na osobę w rodzinie oraz 
uczniom z rodzin, w których występuje po-
nadto co najmniej jedna okoliczność, o której 
mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Rolkowa. 

§ 3 

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

 WaREPRZEWODNaRZĄRY RADY 

 DARIUSZ LISOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3594 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 
NR XXIV/171/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia średnier eeny skppp żyta dla eelww podatkp rolnego 
na 2009 rok 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, 
poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Dz. U. Nr 109, poz. 747 oraz 
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ) Rada Miejska uchwala: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres trzech 
kwartałów 2008 r. stanowiącą podstawę ustalenia 
podatku rolnego w 2009 r., podaną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 paidziernika 2008 r. (Monitor Polski Nr 81, 
poz. 717) z kwoty 55,80 ze za 1 q do kwoty 
47,00 ze za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Rolkowa. 

§ 3 

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

 DARIUSZ LISOWSKI 
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3595 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
NR XXXII/149/08 

z dnia 27 paidziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany peowaey nr XXXI/168/05 Rady Mierskier w Kowaraeo 
z dnia  14  marea  2005  r.   w   sprawie   regplaminp   pdzielania   pomoey 

materialner o eoarakterze soeralnym dla pezniww 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póin. 
zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póin. zm.), w związku z art. 1 pkt 36 
ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, usta-
wy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. Nr 145, poz. 917) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXa/168/05 Rady Miejskiej 
w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów w § 2 ust. 4 skreśla 
się pkt 5. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta Kowary. 

§ 3 

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

 TADEUSZ CWYNAR 

 
 
 

3596 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR IX/50/2008 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie określenia wysokośei stawek podatkp od nierpeoomośei 
i zarzzdzenia rego poborp od oswb fizyeznyeo w drodze inkasa 

 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 z póin. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z póin. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada 
Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawka  podatku  od  nieruchomości  wynosi  
rocznie: 
1. Od grpntww: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,57 ze od 1 m2 powierzeoni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 ze 
od 1 oa powierzeoni, 

c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,16 ze od 1 m2 powierzeoni. 

2. Od bpdynkww lpb ieo ezęśei: 
a) mieszkalnych – 0,62 ze 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 – 17,90 ze od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 ze od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,70 ze od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na: 
– garaże – 6,60 ze od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
– domki letniskowe – 6,64 ze od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
– zabudowania gospodarcze pozostałe po 

zlikwidowaniu indywidualnych gospo-
darstw rolnych, z wyjątkiem przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność 
gospodarczą – 1,40 ze od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

– inne niewymienione, w tym: zajętych na 
prowadzenie odpłatnej, statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 5,20 ze od 1 m2 
powierzchni użytkowej. 

3. Od bpdowli – 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. 

§ 2 

1. Ustala się pobór podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. ankasentami podatku czyni się: 
1) sołtysów wsi: 

– Riedrzychowice – Pana Romana Trza-
skowksiego 

– Grodnica – Panią Rarbarę Kosakowską 
– Kałużna – Panią Annę Dobrucką 
– Karłowice – Pana Norberta Schindzielors 
– Krzewie Małe – Pana Andrzeja Pydę 
– Nowa Świdnica – Pana Józefa Taut 

– Olszyna Dolna – Panią arenę Zawadzką-
Tołwińską 

– Zapusta – Panią Jolantę Kozłowską 
2) Pana Henryka Nowaka zam. w Rożkowicach 

nr 4 we wsi Rożkowice. 
3. Na terenie miasta podatek od nieruchomości od 

osób fizycznych podlega wpłacie w kasie Urzędu 
Miejskiego w Olszynie lub na rachunek bankowy 
obsługujący gminę Olszyna. 

§ 3 

Ustala się dla inkasentów podatku od nieruchomo-
ści wymienionych w § 2 ust. 2 prowizję w wyso-
kości 6,1% od wpłaconych przez nich kwot. 

§ 4 

ankasenci rozliczają się z zebranych kwot następne-
go dnia po upływie terminu płatności raty podatku. 
Jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy, za ostatni dzień uważa się następny dzień 
po dniu lub dniach wolnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Olszyny. 

§ 6 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała nr 
X/53/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
31 paidziernika 2007 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 
 
 
 
 
 

3597 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR IX/51/2008 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie określenia dziennyeo stawek opeaty targower i zarzzdzenia 
rer poborp w drodze inkasa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póin. zm.), art. 19 pkt 1 lit. „a” oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z póin. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska 
w Olszynie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach oraz poza targowiska-
mi. 

§ 2 

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy 
Olszyna wynoszą: 
1. przy sprzedaży z ręki, wiadra, kosza, skrzynki 

itp. 
a) płodów rolnych        –   6 ze 
b) artykułów rolno-spożywczych    –   8 ze 
c) pozostałych artykułów      –   9 ze 

2. przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk: 
a) płodów rolnych        –   7 z 
b) artykułów rolno-spożywczych    – 10 ze 
c) pozostałych artykułów oraz usług  – 11 ze 

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego, cięża-
rowego, przyczep, ciągników i z wozu konnego: 
a) płodów rolnych        – 13 ze 
b) artykułów rolno-spożywczych    – 14 ze 
c) pozostałych artykułów oraz usług  – 17 ze 

4. Za sprzedaż z dodatkowej powierzchni obok 
straganu, stoiska, stołu, samochodu osobowe-
go, ciężarowego, przyczepy, ciągnika i wozu 
konnego 
– za każdy rozpoczęty m2 powierzchni  0,80 ze. 
Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 
kwoty 658,49 zł dziennie. 

§ 3 

1. Opłata targowa płatna jest dziennie gotówką do 
rąk upoważnionego inkasenta. 

2. Poboru opłaty targowej dokonuje się wyłącznie 
na blankietach Urzędu Miejskiego w Olszynie 
ponumerowanych i ostemplowanych pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Olszynie. 

§ 4 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inka-
sa. 
ankasentem opłaty targowej jest Ochotnicza Straż 
Pożarna w Olszynie. 
ankasentowi przysługuje prowizja od kwoty wpła-
conej opłaty targowej w wysokości 85%, 

§ 5 

Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent wpłaca 
na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w Olszynie w terminie 10 dni po upły-
wie miesiąca, za który została pobrana opłata tar-
gowa.  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Olszyny. 

§ 7 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała 
nr X/54/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
31 paidziernika 2007 r. w sprawie określenia 
dziennych stawek opłaty targowej. 

§ 8 

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

 JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3598 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR IX/52/2008 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie pstalenia stawek opeaty mierseower i zarzzdzenia rer poborp 
w drodze inkasa 

 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 z póin. zm.), art. 17, art. 19 pkt 1 lit. b pkt 2 i pkt 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z póin. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada 
Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24502  – Poz. 3598 i 3599 

§ 1 

Wprowadza się na obszarze miejscowości: 
– Zapusta 
obowiązek pobierania opłaty miejscowej od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę na tere-
nie tej miejscowości w celach wypoczynkowych, 
turystycznych lub szkoleniowych – za każdy dzień 
pobytu w tej miejscowości. 

§ 2 

Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,86 ze 
od jednej osoby za każdy dzień pobytu. 

§ 3 

Opłaty miejscowej nie pobiera się od pobytu indy-
widualnie dzieci, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz od pobytu 
studentów studiów dziennych. 

§ 4 

Poboru opłaty miejscowej dokonuje się przy okazji 
wykonywania czynności meldunkowych. 

§ 5 

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze 
inkasa na drukach Urzędu Miejskiego. ankasentem 
ustanawia się Kierownika ośrodka wypoczynkowe-
go w Zapuście Panią Marię Ril. Dla inkasenta ustala 
się prowizję w wysokości 6% od wpłaconych 
kwot. 

§ 6 

Zainkasowana opłata miejscowa płatna jest 
w okresach miesięcznych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Olszynie w ciągu 10 dni po upływie da-
nego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 
26 grudnia. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Olszyny. 

§ 8 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. traci moc uchwała 
nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
31 paidziernika 2007 r. w sprawie ustalenia sta-
wek opłaty miejscowej. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3599 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR IX/53/2008 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie określenia wysokośei stawek podatkp od środkww 
transportowyeo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póin. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póin. zm.) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 paidziernika 2008 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obwiązujących 
w 2009 r. Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Roczne stawki podatku od środków transportowych określa się jak niżej: 
 
1. Samoeoody eiężarowe o doppszezalner masie eaekowiter porazdp powyżer 3,5 tony i poniżer 12 ton bez 

względp na rok prodpkeri: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 680 zł 
c) powyżej 9 ton 880 zł 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24503  – Poz. 3599 

2. Od samoeoodww eiężarowyeo o doppszezalner masie eaekowiter rwwner lpb wyższer niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

anne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 ton  13 ton    130    143 
13 ton 14 ton    143    393 
14 ton 15 ton    393    554 
15 ton     554 1.252 

Trzy osie 
12 ton 17 ton    143    248 
17 ton 19 ton    248    507 
19 ton 21 ton    507    659 
21 ton 23 ton    659 1.014 
23 ton 25 ton 1.014 1.578 
25 ton  1.014 1.578 

Rztery osie i więcej 
12 ton 25 ton    659    668 
25 ton 27 ton    668 1.042 
27 ton 29 ton 1.042 1.654 
29 ton 31 ton 1.654 2.582 
31 ton  1.654 2.691 

 
 
3. Riągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu na rok produkcji –
990 ze. 

 
 
4. Riągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
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 

anne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18     50     59 
18 25   286   505 
25 31   581   966 
31  1483 1990 

Trzy osie 
12 40 1347 1822 
40  1823 2691 

 
 
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 1.150 ze. 

 
 
6. Przyczepy i naczepy, 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 pojazdu 
i rodzaju zawieszenia: 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24504  – Poz. 3599 i 3600 

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 

anne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18      23      26 
18 25    178    320 
25     320    562 

Dwie osie 
12 28    211    310 
28 33    614    850 
33 38    850 1.292 
38  1.150 1.700 

Trzy osie 
12 38    677    943 
38     943 1.280 

 
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc       –    780 ze 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    – 1.580 ze. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Olszyny. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr X/52/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 paidziernika 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3600 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR IX/54/2008 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie obniżenia średnier eeny skppp żyta przyrmowaner rako podstawa 
obliezenia podatkp rolnego na obszarze gminy Olszyna na 2009 rok 

 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 póin. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póin. zm.) Rada Miejska w Olszynie 
uchwala, co następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24505  – Poz. 3600 i 3601 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 paidziernika 2008 r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1 dt 
do kwoty 52,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie 
do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na ob-
szarze Gminy Olszyna. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Olszyny. 
 
 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr X/56/2007 Rady Miejskiej 
w Olszynie z dnia 31 paidziernika 2007 r. w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowa-
nej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Olszyna na 2008 rok. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009 r. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 
 
 
 

3601 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVI/214/08 

z dnia 30 paidziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany peowaey nr XXXVII/281/05 z dnia 31 marea 2005 r. 
w  sprawie    peowalenia     „Wieloletniego     programp    gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy mierskier Oeawa na lata 2005–2009” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, 
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, 
poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska 
w Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zmienia się treść § 6 pkt 1, który otrzymuje 
brzmienie: 
Stawka czynszu dla mieszkaniowego zasobu 
gminy stanowi iloczyn stawki bazowej i stawki 
jakościowej. Stawkę bazową czynszu oraz 
czynniki podwyższające i obniżające wartość 
użytkową lokali ustala Rurmistrz Miasta, wyda-
jąc w tej sprawie stosowne zarządzenie. 

2. Zmienia się treść § 6 pkt 7, który otrzymuje 
brzmienie: 

 Przyjmuje się, stopniowy wzrost stawki bazowej 
czynszu do 20% w kolejnych latach obowiązy-
wania programu i przeznaczania uzyskanych 
wpływów z najmu na remonty i modernizację 
mieszkaniowego zasobu gminy”. 

 

§ 2 

Pozostałą treść uchwały pozostawia się bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY MaEJSKaEJ 

 ANDRZEJ MIKODA 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24506  – Poz. 3602 

3602 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XVIII/192/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie stawek podatkp od nierpeoomośei 

 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 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
1) od gruntów; 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 po-
wierzchni.  

2) od budynków lub ich części; 
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 po-

wierzchni, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 19,81 zł 
od 1 m2  powierzchni,  

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 
1 m2  powierzchni, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2  po-
wierzchni, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 6,64 zł od 1 m2  po-
wierzchni. 

3) 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. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części zajęte na działalność: 
1) opiekuńczą; 
2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bez-

pieczeństwa publicznego;  
3) kulturalną; 
4) sportową; 
5) cmentarze. 

2. Zwolnienie przewidziane w § 2 ust. 1 nie doty-
czą gruntów, budynków lub ich części oraz bu-
dowli lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr X/109/07 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia 31 paidziernika 2007 r. 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Polkowic. 

§ 5 

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

 STEFAN CIŻMAR 
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3603 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XVIII/193/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie inkasentww oraz wysokośei wynagrodzenia za inkaso 

 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 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 
60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, 
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 
2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818; z 2008 r. Nr 118, poz. 745) 
w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 249, poz. 1828; 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 Nr 116, poz. 730) w związku z art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; 
z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz w związku 
z art. 8 ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, 
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego na terenie 
Gminy Polkowice w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów podatków określonych w ust. 1 
na obszarze sołectw wyznacza się następujące 
osoby: 
  1) w sołectwie Riedrzychowa – Jan Szlag 
  2) w sołectwie Dąbrowa – Józef Spiak 
  3) w sołectwie Guzice – Marzena Szuksztul 
  4) w sołectwie Jędrzychów – Zbigniew Kraw-

czyk 
  5) w sołectwie Kaimierzów – Małgorzata 

Strokosz 
  6) w sołectwie  Komorniki – Ryszard Malkut 
  7) w sołectwie Moskorzyn – Zbigniew Lichocki 
  8) w sołectwie Nowa Wieś Lubińska – Kazi-

mierz Fuczyło 
  9) w sołectwie Pieszkowice – Alina Żmuda 
10) w sołectwie Sobin – Józef Kulczyk 
11) w sołectwie Sucha Górna – Marian Klarzyń-

ski 
12) w sołectwie Tarnówek – Michał Jurczak 
13) w sołectwie Trzebcz – Franciszek Horbas 
14) w sołectwie Żelazny Most – Danuta Wójcik  
15) w sołectwie Żuków – Razylii Rusinko. 

3. Terminem płatności dla inkasentów jest drugi 
dzień następujący po ostatnim dniu, w którym 
zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpła-
ta podatku powinna nastąpić. 

4. Wynagrodzenie inkasenta określa się w wysoko-
ści 20% od zainkasowanej kwoty. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Polkowic. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr Xaaa/138/08 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie 
inkasentów  oraz  wysokości  wynagrodzenia  za 
inkaso. 

§ 4 

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

 STEFAN CIŻMAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XVIII/197/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie podwyższenia kryteripm doeoodowego pprawniarzeego do pdzie-
lenia  pomoey  w  zakresie  dożywiania  oraz  o warpnkaeo odpeatnośei 

za przyznanz pomoe 

 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 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania”  (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)  uchwala  się,  co  na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Podwyższa się wysokość kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w formie 
posiłku dla: 
1) dzieci do 7 roku życia; 
2  uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgim-

nazjalnej; 
3) osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytu-

acji, w szczególności dla osób samotnych, 
w podeszłym wieku, chorych lub niepełno-
sprawnych 

do wysokości 200% kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póin. zm.). 

§ 2 

Osoby korzystające z posiłku, a niespełniające wa-
runku, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 
dokonują zwrotu za wydatki na zasadach określo-
nych według poniższej tabeli: 

Dochód w % w stosunku 
do kryterium dochodowego 

osoby lub rodziny 
(art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej) 

Wysokość odpłatności 
za spożywane posiłki 

Ponad 200% do 230%   20% 
Ponad 230% do 250%   40% 
Ponad 250% do 280%   60% 
Ponad 280% do 300%   80% 

Ponad 300% 100% 

§ 3 

Odpłatność za przyznaną pomoc w formie posiłku 
pobierana jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Polkowicach: 
1) w przypadku osób korzystających ze stołówki 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do 
10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc; 

2) w przypadku dzieci i młodzieży do dnia określo-
nego w decyzji administracyjnej  przyznającej to 
świadczenie.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Polkowic.  

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXXaa/384/06 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w spra-
wie warunków odpłatności za pomoc w formie 
posiłku. 

§ 6 

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

 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 STEFAN CIŻMAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEUOMIU 
NR 61/08 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie pdzielania przez Uminę Strzegom zwolnień od podatkp 
od nierpeoomośei, stanowizeyeo regionalnz pomoe inwestyeyrnz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póin. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póin. 
zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej położone na terenie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„aNREST-PARK” – podstrefa Strzegom, stano-
wiące nowe inwestycje w rozumieniu § 2 pkt 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 
2008 r. w sprawie warunków udzielania zwol-
nień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz  po-
datku od środków transportowych, stanowią-
cych regionalną  pomoc  inwestycyjną  (Dz. U.  
Nr 146, poz. 927) – zwanego dalej „rozporzą-
dzeniem”. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o któ-
rym mowa w ust. 1, stanowi regionalną pomoc 
inwestycyjną, zwaną dalej „pomocą”, i przysłu-
guje na warunkach określonych w niniejszej 
uchwale oraz w rozporządzeniu. 

3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa-
ły jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) 
Nr 1628/2006 z dnia 24 paidziernika 2006 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej 
(Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29). 

§ 2 

1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwol-
nienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 
uchwały:  
1) winien dokonać, przed rozpoczęciem realiza-

cji inwestycji, pisemnego zgłoszenia o zamia-
rze korzystania ze zwolnienia Rurmistrzowi 
Strzegomia, zwanego dalej „zgłoszeniem”, na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały; 

2) nie może posiadać zaległości podatkowych 
oraz innych zaległości finansowych wobec 
Gminy Strzegom. 

2. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświad-
czenie właściwego organu ewidencyjnego po-
twierdzające zgłoszenie prowadzenia działalności 
gospodarczej do ewidencji działalności gospo-
darczej. 

§ 3 

Pomoc przysługuje w okresie, o którym mowa 
w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia, jednak nie dłużej 

niż do końca miesiąca, w którym upłynęło 10 lat od 
dnia dokonania zgłoszenia. 

§ 4 

1. Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca 
zobowiązany jest do przedłożenia Rurmistrzowi 
Strzegomia: 
1) w przypadku pomocy obliczanej na podsta-

wie kosztów inwestycji, o których mowa 
w § 5 pkt 1 rozporządzenia: 
a) oświadczenia o zakończeniu nowej inwe-

stycji – na formularzu stanowiącym za-
łącznik nr 2 do uchwały; 

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, 
ustalonej według kosztów kwalifikujących 
się do objęcia pomocą oraz o udziale wła-
snym w nakładach związanych z nową 
inwestycją dołączając wymienione w nim 
dokumenty – na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3 do uchwały; 

c) dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie 
realizacji nowej inwestycji po dokonaniu 
zgłoszenia określonego w § 2 uchwały; 

d) deklaracji na podatek od nieruchomości 
lub informacji w sprawie podatku od nie-
ruchomości na formularzach obowiązują-
cych na terenie Gminy Strzegom; 

e) informacji o otrzymanej pomocy publicznej 
innej niż de minimis lub de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie, lub informacji 
o nieotrzymaniu pomocy na formularzu 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. 
w sprawie informacji o otrzymanej pomo-
cy publicznej oraz informacji o nieotrzy-
maniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413). 

2) w przypadku pomocy obliczanej na podsta-
wie kosztów utworzenia miejsc pracy, o któ-
rych mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia: 
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc 

pracy związanych z nową inwestycją – na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do 
uchwały; 

b) oświadczenia o wysokości przewidywa-
nych kosztów utworzenia miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą – na formu-
larzu stanowiącym załącznik nr 5 do 
uchwały; 
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c) dokumentów  wskazanych  w pkt 1  
lit. c–e. 

§ 5 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, 
o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały, jest zo-
bowiązany do składania, do dnia 31 stycznia 
każdego roku podatkowego następującego po 
roku, w którym korzystał on z pomocy na pod-
stawie niniejszego Programu, sprawozdania, 
w którym udokumentuje spełnienie warunków 
określonych rozporządzeniem oraz niniejszą 
uchwałą. 

2. W tym samym terminie przedsiębiorca winien 
złożyć organowi udzielającemu pomocy informa-
cję, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. e uchwały. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, winno 
w szczególności zawierać informacje dotyczące 
wielkości i przeznaczenia uzyskanej pomocy 
oraz wysokości poniesionych kosztów kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą. 

4. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
organ udzielający pomocy o utracie warunków 
zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wiel-
kość udzielanej pomocy, najpóiniej w terminie 
14 dni od daty powstania okoliczności powodu-
jących tę utratę bądi zmianę. 

5. Na podstawie informacji otrzymanych od podat-
nika organ udzielający pomocy dokonuje oceny 
udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnie-
niem przekroczenia maksymalnej intensywności 
tej pomocy. 

6. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywno-
ści pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem 
przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości 
w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej 
pomocy ponad dopuszczalną intensywność pod-
lega zwrotowi. 

7. Podatnik, który w ustalonym terminie zawiadomi 
organ udzielający pomocy o utracie warunków 
do zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
traci do niego prawo, poczynając od miesiąca, 
w którym je utracił. 

  8. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku termi-
nowego zawiadomienia o utracie warunków do 
zwolnienia od podatku, traci do niego prawo, 

poczynając od początku roku podatkowego, 
w którym je utracił. 

  9. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświad-
czenie lub informację co do spełnienia warun-
ków, od których uzależnione jest zwolnienie od 
podatku, traci do niego prawo, poczynając od 
początku roku podatkowego, w którym je utra-
cił. 

10. W przypadku wykorzystania pomocy publicznej 
w postaci zwolnienia od podatku od nierucho-
mości niezgodnie z przeznaczeniem, kwota 
w wysokości niezapłaconego podatku stanowi 
zaległość podatkową, do której stosuje się wła-
ściwe przepisy. 

§ 6 

Organ udzielający pomocy ma prawo do przepro-
wadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez 
przedsiębiorców warunków korzystania ze zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości i obowiązków 
zawartych w niniejszej uchwale, w tym także 
sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym do-
kumentów i informacji składanych przez przedsię-
biorców. 

§ 7 

Organem udzielającym pomocy i sprawującym nad-
zór jest Rurmistrz Strzegomia. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obwiązuje do dnia 
31 grudnia 2013 roku. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY MaEJSKaEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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Zaezeznik nr 1 do peowaey Rady Mier-
skier w Strzegomip nr 61/08 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3605p 
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Zaezeznik nr 2 do peowaey Rady Mier-
skier w Strzegomip nr 61/08 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3605p 
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Zaezeznik nr 3 do peowaey Rady Mier-
skier w Strzegomip nr 61/08 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3605p 
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Zaezeznik nr 4 do peowaey Rady Mier-
skier w Strzegomip nr 61/08 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3605p 
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Zaezeznik nr 5 do peowaey Rady Mier-
skier w Strzegomip nr 61/08 z dnia 
29 października 2008 r. (poz. 3605p 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XXXIX/171/2008 

z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie zmiany mierseowego planp zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Śeinawa 

 Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta Ścinawa, zatwierdzonego uchwałą nr XLaaa/273/2005 
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2005 r. (Publikacja – Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.08.2005 r. Nr 156, 
poz. 3023 z póin. zm.)  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póin. zm.), art. 20 ust. 1 w związku 
z art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póin. zm.) w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XRaaa/84/2007 z dnia 6 września 
2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa i po stwierdzeniu 
zgodności planu ze Studium uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla miasta Ścinawa dla 
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 491/12 
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa. 

§ 2 

1. Rysunek planu w skali 1:1000, będący załączni-
kiem graficznym nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Ścinawie, rozstrzygnięcie dotyczące sposobu 
rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik 
nr 2 oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy – załącznik nr 3 są integralną czę-
ścią zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla miasta Ścinawa dla 
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 
491/12 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice opracowania zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) symbole określające przeznaczenie terenu: 
MNU, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice strefy ochrony konserwatorskiej. 

3. Przedmiotem planu są zasady zawarte w art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póin. zm.). 

4. Ustaleniami planu są również_ inne elementy 
rysunków planu, służące realizacji ustaleń niniej-
szej uchwały. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne, sugerujące określone roz-
wiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3 

1. alekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa § 1 niniejszej uchwały, 

2) przepisaeo szezegwlnyeo – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych, 

3) ryspnkp planp – należy przez to rozumieć 
graficzny zapis zmiany planu, będący załącz-
nikami graficznymi od nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Ścinawie przedstawionymi na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:1000, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, w którego każdym punkcie 
obowiązują te same ustalenia, 

5) poziomie terenp – rozumie się przez to rzędną 
projektowanego lub urządzonego terenu 
przed wejściem głównym do budynku, bądi 
jego samodzielnej części (klatki schodowej), 
niebędącym wyłącznie wejściem do pomiesz-
czeń gospodarczych lub technicznych, 

6) wysokośw bpdynkp – rozumie się przez to 
wysokość budynku liczoną od poziomu tere-
nu do kalenicy bądi najwyższego punktu da-
chu, 

7) przeznaezenip podstawowym terenp – należy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać się dominującą 
formą wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niż podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 
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  8) przeznaezenip pzppeeniarzeym terenp – na-
leży przez to rozumieć działalność inną niż 
podstawowa, dopuszczona do lokalizacji na 
danym terenie przy spełnieniu dodatkowych 
warunków, oraz wcześniejszej lub równo-
czesnej realizacji przeznaczenia podstawo-
wego, 

  9) przeznaezenip tymezasowym – należy przez 
to rozumieć sposoby zagospodarowania te-
renów i obiektów, do czasu realizacji pod-
stawowej lub dopuszczalnej funkcji określo-
nej w zmianie planie, 

10) liniaeo zabpdowy nieprzekraezalnyeo – nale-
ży przez to rozumieć linię wyznaczoną na 
rysunku zmiany planu, której żaden element 
zabudowy nie może przekroczyć, 

11) psepgaeo ppblieznyeo – należy przez to ro-
zumieć usługi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) siedziby organizacji społeczno-polity-

cznych i religijnych, 
12) psepgaeo – należy przez to rozumieć usługi: 

a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego 

z konsumpcją indywidualną, 
d) obsługi działalności gospodarczej, 
e) pocztowe i łączności, 

13) przzdzeniaeo infrastrpktpry teeoniezner – 
rozumie się przez to sieci wodociągowe, 
elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłow-
nicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (in-
frastruktura techniczna liniowa) oraz stacje 
transformatorowe, stacje rozdzielcze (infra-
struktura techniczna kubaturowa), 

14) powierzeoni zabpdowy – rozumie się przez 
to powierzchnie przeznaczone pod zabudo-
wę budynkami lub powierzchnie utwardzo-
ne, 

15) bpdynkp gospodarezym – rozumie się przez 
to budynek przeznaczony do wykonywania 
prac warsztatowych oraz do przechowywa-
nia materiałów i narzędzi, 

16) obiekeie maeer areoitektpry – rozumie się 
przez to niewielkie obiekty, a w szczególno-
ści: 
a) posągi, wodotryski i inne obiekty archi-

tektury ogrodowej, 
b) użytkowe służące rekreacji codziennej 

i utrzymaniu porządku, jak: ławeczki, 
śmietniki itp., 

17) urządzenia towarzyszące – rozumie się 
przez to wszelkie urządzenia niezbędne do 
obsługi danego terenu, np. w zakresie infra-
struktury technicznej. 

§ 4 

Ustalenia ogwlne 

Na całym obszarze objętym zmianą planu obowią-
zują następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania: 
1) obszar objęty planem przeznaczony jest pod 

teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
MNU, 

2) linie rozgraniczające teren oznaczony symbo-
lem MNU określone są na rysunku planu, 

3) zasady zagospodarowania terenu oznaczone-
go symbolem MNU określone są w § 5. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) ustala  się  wymóg  kształtowania  terenów 

objętych  planem,  tak  by  tworzyły  harmo-
nijna całość z sąsiednimi terenami i nie zakłó-
cały swoją formą wyglądu terenów sąsied-
nich, 

2) na terenie objętym planem nie występują te-
reny wymagające rewaloryzacji. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
1) potrzeby ochrony środowiska określa § 10, 
2) na terenie objętym planem nie występują 

formy ochrony przyrody, o których jest mo-
wa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
ze zm.) o ochronie przyrody. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) teren objęty planem znajduje się w strefie 

„K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla któ-
rej obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

2) W trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, kto odkrył przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on za-
bytkiem, jest obowiązany: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przed-
miot, 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych 
środków, ten przedmiot i miejsce jego od-
krycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właści-
wego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, a jeśli jest to niemożliwe, burmi-
strza Ścinawy. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) na terenie objętym planem nie przewiduje się 

utworzenia przestrzeni publicznych. 
6. Parametry i wskainiki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskainiki inten-
sywności zabudowy: 
1) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać 

istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 
formę, detal architektoniczny i materiały cha-
rakterystyczne dla regionalnego budownic-
twa, 

2) szczegółowe parametry i wskainiki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu dla terenów oznaczonych symbolem 
MNU, określa § 5. 
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  7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych: 
1) na terenie objętym planem nie występują te-

reny górnicze, 
2) na terenie objętym planem nie występują te-

reny zagrożone powodzią, 
3) na terenie objętym planem nie występują 

strefy ochrony sanitarnej cmentarzy, 
4) na terenie objętym planem nie występują 

strefy ochrony ujęć wody, 
5) na terenie objętym planem nie występuje 

zbiornik wód podziemnych. 
  8. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym: 
1) na terenie objętym planem nie przewiduje 

się przeprowadzenia procedury scalenia, 
2) dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapew-
nienia dostępu do drogi publicznej dla po-
dzielonych nieruchomości oraz spełnienia 
warunków, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, 

3) szczegółowe zasady i warunki podziału te-
renu na działki budowlane określa § 11. 

  9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy określa § 5. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) zasady rozbudowy i budowy systemy ko-

munikacyjnego określa § 6, 
2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej określa § 7. 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i użytkowania terenów: 
1) na terenie objętym planem ustala się możli-

wość tymczasowego zagospodarowania 
i urządzenia terenu do momentu podjęcia 
nowych działań inwestycyjnych, 

2) funkcję istniejącą o przeznaczeniu innym niż 
ustalone w planie przeznaczenie podstawo-
we i uzupełniające ustala się jako tymcza-
sową. 

12. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustała się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 
ustala § 12. 

§ 5 

Przeznaezenie i zasady zagospodarowania 
terenww 

Na obszarze objętym zmianą planu obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 
1. Dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego sym-

bolem MNU / 1, plan ustala: 
1) teren  zabpdowy  mieszkaniowo-psepgower 

jako przeznaczenie podstawowe, w tym: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z dopuszczeniem funkcji usługowej, 
c) zabudowa usługowa – stacja auto gaz 

LPG (gaz płynny do aut); 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) budynki gospodarcze, 
a) garaże i miejsca postojowe, 
b) obiekty niezbędne do obsługi funkcji zwią-

zanej z obsługą stacji LPG, 
c) obiekty małej architektury, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) zieleń urządzona; 

3) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-
wy istniejącej: 
a) modernizacje i rozbudowy istniejących bu-

dynków, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych; 

4) parametry i wskainiki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskainiki 
intensywności zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie mo-

że przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie 
więcej niż 14 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do szczytu kalenicy, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istnie-
jącej w sąsiedztwie zabudowy o charakte-
rystycznych cechach regionalnych, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu 
połaci, 

d) ustala się na rysunku planu nieprzekra-
czalna linie zabudowy, 

e) zabudowa mieszkalna, mieszkalna z usłu-
gami lub usługowa oraz wolno stojące ga-
raże i budynki gospodarcze na poszcze-
gólnych działkach musza być ujednolicone 
pod względem architektonicznym; 

f) ustala się obowiązek sytuowania usług 
w połaćżw parterach budynków w taki 
sposób, ażeby nadać witrynom estetyczny 
charakter ekspozycyjny, 

g) dopuszcza się usytuowanie lokali usługo-
wych na wyższych kondygnacjach pod 
warunkiem, że w parterze znajduje się in-
ny lokal usługowy, 

h) można lokalizować urządzenia infrastruk-
tury technicznej w formie przybudowanej 
do obiektu, 

i) zakazuje się rozbudowy parterów w for-
mie wysuniętej przed elewację budynku, 

j) ustala się obowiązek budowy separatorów 
substancji ropopochodnych oraz mogą-
cych zagrozić środowisku przyrodniczemu, 
w momencie realizacji stacji LPG; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się przeznaczenie całego obiek-

tu pod lokalizację usług, 
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b) w przypadku lokalizacji funkcji usługowej 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrę-
bie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i prze-
bywających okresowo, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze 
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji ła-
twej do demontażu, 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-
sności urządzeń towarzyszących oraz 
elementów reklamowych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi; 

6) Teren objęty jest strefą „K” ochrony krajo-
brazu i obowiązują ustalenia zawarte w § 9. 

§ 6 

Zasady rozbpdowy i bpdowy systemww 
kompnikaeyrnyeo 

Obsługę terenu objętego planem ustala się z istnie-
jących dróg publicznych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 7 

Zasady rozbpdowy i bpdowy infrastrpktpry 
teeoniezner 

1. Docelowo wszystkie liniowe elementy infra-
struktury technicznej wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami należy sytuować pod ziemią. Loka-
lizacja w liniach rozgraniczających ulic lub in-
nych przestrzeniach publicznych wymaga 
uzgodnienia z zarządcami terenów. 

2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych wzglę-
dami technicznymi, bądi bezpieczeństwa, do-
puszcza się prowadzenie sieci na innych tere-
nach niż te, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem zachowania ustaleń obowiązujących 
przepisów szczególnych przy projektowaniu sieci 
i po uzgodnieniu z właścicielami terenu. 

3. Obsługę obszaru objętego zmianą planu w za-
kresie infrastruktury technicznej określa się na-
stępująco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, 

usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpożarowej: 
a) rozdzielczą sieć wodociągową należy pro-

wadzić w terenie przewidzianym do zabu-
dowy w liniach rozgraniczających dróg 
oraz na terenach nieprzewidzianych pod 
zabudowę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków dostępności 
do wody dla celów przeciwpożarowych, 

2) kanalizaera sanitarna: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocz-

nym do sieci zbiorczej (przewody prowa-
dzone w liniach rozgraniczających ulic), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-
cinków kanalizacji sanitarnej poza liniami 
rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu 
z właścicielami nieruchomości, wymagane 
jest formalne ustalenie zasad dostępności 
sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
jej modernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości płynne 
(szamb) w zabudowie mieszkalnej, pro-
dukcyjnej i usługowej dla terenów skanali-
zowanych, 

d) dopuszcza się realizację indywidualnych 
ujęć wody oraz lokalnych oczyszczalni 
przydomowych, 

3) kanalizaera deszezowa: 
a) dopuszcza się prowadzenie w liniach roz-

graniczających ulic, 
b) odprowadzenie wód opadowych za pomo-

cą istniejących lub projektowanych kolek-
torów, do istniejących rowów (za zgodą 
ich zarządcy), 

c) dopuszcza się gromadzenie wód opado-
wych na własnym terenie, 

4) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów, 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) dopuszcza się z rozdzielczej sieci gazowej, 

w uzgodnieniu z operatorem sieci, przyłą-
czenie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie energetycznym, po spełnieniu 
warunków technicznych i ekonomicznych 
przyłączenia, 

b) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chod-
nikach, poboczach i pasach zieleni), zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-
cinków sieci gazowej (maksymalnie śred-
niego ciśnienia) poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości, wymagane jest formalne 
ustalenie zasad dostępności w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

d) ustala się alternatywnie z podziemnych 
zbiorników gazu płynnego zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach, 

6) elektroenergetyka – zasilanie istniejącą siecią 
napowietrzną niskiego napięcia: 
a) adaptuje się istniejące stacje transforma-

torowe, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji, 

b) dopuszcza się lokalizację budynku stacji 
transformatorowej w odległości do 1,5 m 
od granicy działki, 

c) ustala się podłączenie do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej o napięciu 20kR, po-
przez istniejące i nowe stacje transforma-
torowe, 

d) dopuszcza się rozwój sieci elektroenerge-
tycznej poprzez prowadzanie nowych od-
cinków linii niskiego napięcia, w postaci 
napowietrznej i kablowej, 

e) dopuszcza się rozbudowę sieci elektro-
energetycznej w formie linii kablowych 
napowietrznych i kablowo-napowietrznych 
oraz budowę stacji transformatorowych, 

f) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych, 
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g) dopuszcza się zasilanie w energię elek-
tryczną z alternatywnych iródeł energii, 
takich jak np. baterie słoneczne, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

h) w przypadku kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z istniejącymi liniami 
elektroenergetycznymi, przebudowa wyżej 
wymienionych linii elektroenergetycznych 
będzie możliwa po uzyskaniu z EnergiaPro 
Koncern Energetyczny S.A. w Legnicy 
warunków na przebudowę tych linii i za-
warciu stosownej umowy lub porozumie-
nia o przebudowę sieci elektroenergetycz-
nej. Koszt przebudowy istniejących linii bę-
dzie ponosiła gmina lub właściciel terenu, 

i) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż 
układów komunikacyjnych, tj. terenów 
ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej. 
Dopuszcza się odstępstwo od zasady po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu i za-
rządcą terenu, 

j) zasilanie projektowanych obiektów 
w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, stacji transforma-
torowych lub z projektowanych sieci i sta-
cji na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci, 

k) należy dążyć do zachowania istniejącego 
zagospodarowania terenu w obrębie ist-
niejących sieci elektroenergetycznych, 

7) telekompnikaera: 
a) ustala się poprzez podziemną siec telefo-

niczną, według technicznych warunków 
przyłączenia operatora sieci, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

b) dopuszcza się kanalizację kablową w li-
niach rozgraniczających dróg za zgodą za-
rządzającego, 

8) gospodarka odpadami: 
a) obowiązuje gromadzenie stałych odpadów 

bytowo-gospodarczych w szczelnych po-
jemnikach i kontenerach, w sposób za-
pewniający ochronę środowiska, 

b) ustala się nakaz systematycznego wywo-
zu odpadów bytowo-gospodarczych na 
zorganizowane wysypisko odpadów ko-
munalnych i unieszkodliwianie według 
przyjętego na terenie gminy systemu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

c) gospodarka odpadami powinna się odby-
wać zgodnie z przepisami szczególnymi 
dotyczącymi utrzymania czystości i po-
rządku w gminach, 

9) zaopatrzenie w eiepeo: 
a) ustala się ogrzewanie gazowe lub inne 

z ekologicznych iródeł zasilania, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 8 

Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się 
obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej 
sieci drenarskiej. 

§ 9 

Zasady zagospodarowania terenww i obiektww pod-
legarzeyeo oeoronie 

Dla obszaru objętego planem obowiązują ustalenia 
konserwatorskie: 
1. strefa „K” oeorony krarobrazp kpltprowego jako 

teren historycznych przedmieść, obszar połu-
dniowo-zachodni miasta, teren dawnego założe-
nia klasztorno-szpitalnego, a także teren portu: 
1) Relami ochrony strefy K są: 

a) zachowanie i rewaloryzacja historycznych 
kompozycji układów zieleni, 

b) zachowanie osi kompozycyjnych i powią-
zań widokowych, 

c) utrzymanie istniejącej historycznej zabu-
dowy oraz nawiązanie w nowych i uzu-
pełniających elementach do zasad histo-
rycznej kompozycji zespołu, 

d) utrzymanie zasadniczego układu ulic, pla-
ców, ciągów pieszych i alejek. 

2) Realizacja celów ochrony nastąpi poprzez 
ustalenia: 
a) w obszarze strefy nie ma obowiązku opi-

niowania czy uzgadniania wszystkich in-
westycji. Ochronę krajobrazu na tym ob-
szarze pozostawia się w kompetencjach 
służb architektonicznych i urbanistycznych 
w mieście, 

b) działania konserwatorskie zmierzają do 
ochrony atrakcyjnej sylwety miasta 
z głównych szlaków komunikacyjnych, 

c) wysokość realizowanej nowej zabudowy 
nie może zakłócać sylwety historycznego 
ośrodka miejskiego – wysokość, bryła 
i kubatura nie mogą przesłaniać panoramy 
miasta ani nad nią dominować, 

d) należy dążyć do odtworzenia lub zacho-
wania historycznych nawierzchni ulic 
i placów, 

e) należy zachować historyczny układ zieleni 
w formie szpalerów drzew wzdłuż ulic; za-
leca się poddanie szczególnym wymogom 
estetycznym ogródków frontowych oraz 
ogrodzeń posesji, 

f) nowa, uzupełniająca zabudowa i jej inten-
sywność winna być dostosowana do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie skali i ukształtowania brył budyn-
ków w ramach współistnienia elementów 
kompozycji współczesnej i historycznej, 

g) nowa zabudowa powinna być realizowana 
w ramach kameralnych osiedli o inten-
sywności zabudowy zbliżonej do osiedli 
istniejących do trzech kondygnacji z pod-
daszem. 

§ 10 

Szezegwlne zasady zagospodarowania wynikarzee 
z potrzeby oeorony środowiska przyrodniezego 

1. Wszelka działalność w obrębie obszaru objętego 
zmianą planu winna respektować obowiązujące 
przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształ-
towania środowiska. 
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  2. Rezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów. 

  3. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakre-
sie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń po-
wietrza, substancji złowonnych oraz niejonizu-
jącego promieniowania elektromagnetycznego, 
nie może powodować przekroczenia granic 
własności terenu, na jakim jest lokalizowana. 

  4. Zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodar-
czych, technologicznych i deszczowych musi 
gwarantować ochronę środowiska, w tym wód 
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

  5. Ustala się (z wyłączeniem urządzeń komunika-
cyjnych i infrastruktury technicznej) zakaz loka-
lizacji w obszarze planu przedsięwzięć szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi, a przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan 
środowiska wymagają ograniczenia uciążliwo-
ści do własnej działki i spełnienia warunków 
ochrony środowiska wynikających z przepisów 
odrębnych. 

  6. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń at-
mosfery należy preferować rozwiązania oparte 
o energię odnawialną np.: systemy solarne, 
pompy cieplne, wiatrownie. Nie należy wyklu-
czać żadnego z dostępnych nośników energii 
pod warunkiem uzyskania w wyniku procesu 
energetycznego (spalania, utleniania) spalin 
o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

  7. Uciążliwość akustyczna obiektów usługowych 
winna zamykać się w granicach lokalizacji. 

  8. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko wymagane jest przepro-
wadzenia postępowania w sprawie oceny od-
działywania na środowisko. 

  9. Powierzchnie terenów komunikacji i parkingów 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający 
przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do 
podłoża i wód gruntowych. 

10. Zasady utrzymania porządku i czystości wyni-
kają z obowiązujących przepisów na terenie 
gminy. 

11. Zaleca się rozwój zieleni ogrodowej i przydo-
mowej na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową oraz zachowanie i rozwój 
drzewostanu i roślinności niskiej na terenach 
usług. 

12. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza się 
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu śro-
dowiska niezależnie od tego, czy są one bezpo-
średnio związane z ustaloną funkcją terenu. 

§ 11 

Zasady i warpnki podziaep terenww na dziaeki 
bpdowlane 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, do-
puszcza się z zastrzeżeniem zachowania mini-
malnej szerokości frontu działki budowlanej 
(mierzonej w linii zabudowy), w zabudowie 
oznaczonej symbolem MNU = 24 m. 

2. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w zabudowie 
oznaczonej symbolem MNU = 800 m2. 

§ 12 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póiniejszymi zmianami), w wysokości 30%. 

§ 13 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rurmi-
strzowi Ścinawy. 

§ 14 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 JAN TOMASZ KOTAPKA 
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Zaezeznik nr 1 do peowaey Rady Mier-
skier w Śeinawie nr XXXIX/171/2008 
z dnia 26 września 2008 r. (poz. 3606p 
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Zaezeznik nr 2 do peowaey Rady Mier-
skier w Śeinawie nr XXXIX/171/2008 
z dnia 26 września 2008 r. (poz. 3606p 
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Zaezeznik nr 3 do peowaey Rady Mier-
skier w Śeinawie nr XXXIX/171/2008 
z dnia 26 września 2008 r. (poz. 3606p 

 
 

Rozstrzygnieeie o sposobie realizaeri, zapisanyeo w planie, inwestyeri w zakresie infrastrpktpry 
teeoniezner należzeer do zadań weasnyeo gminy oraz zasadaeo ieo finansowania 

 
 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
 
1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę 

skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą: 
 
• Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu 

• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 

• Analizę dochodów gminy wynikających z: 
– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomości 
– Sprzedaży gruntów gminnych 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
– Spadek podatku od nieruchomości 

 
Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realiza-

cją zmiany funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni 
oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych. 

 
 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastruk-
turą techniczną 

 
Prognozowane skptki finansowe 

Opłata planistyczna 1 399 
Opłata adiacencka 0 
Wzrost podatku od nieruchomości – gruntowych 1 006 
Wzrost podatku od nieruchomości – budynki 14 624 
Sprzedaż gruntów gminnych 0 
Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 169 

Szacunkowe dochody 

Suma dochodów 17 199 
Wykup gruntów na cele publiczne 0 
Koszty urządzenia zieleni publicznej 0 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej i infra-
struktury technicznej 

 
0 

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 0 
Spadek podatku od nieruchomości 0 

Szacunkowe koszty 

Suma kosztów 0 
Suma kosztów i dochodów 17 199 

 
Relem analizowanego projektu zmiany planu miejscowego działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 491/12, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa, jest zmiana miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa polegająca na przekształceniu terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
 

Projekt planu nie obciąża kosztami budżetu gminy. Może jednak doprowadzić do uzyska-
nia nieznacznych dochodów związanych ze wzrostem podatku od nieruchomości, opłatą pla-
nistyczna oraz opłatą od czynności cywilno-prawnych. 
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W prognozie przeanalizowano ewentualne skutki finansowe, które mogłyby wyniknąć 
z naliczenia opłaty planistycznej i opłaty od czynności cywilno-prawnej, jednak aby opłaty te 
mogły wystąpić, musiałoby dojść do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem planu. 

Z analizy skutków finansowych wynika, że ustalenia planu są korzystne dla gminy, a je-
dynymi realnymi i najbardziej prawdopodobnymi skutkami finansowymi planu jest znikomy 
wzrost podatku od nieruchomości (od gruntów i budynków). Prognozowany wzrost podatku 
wynosi 15 630 zł w przeciągu 10 lat. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XXXIX/172/2008 

z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie zmiany mierseowego planp zagospodarowania przestrzennego 
dla gminy Śeinawa 

 Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla gminy Ścinawa, zatwierdzonego uchwałą nr XLaaa/274/2005 
Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2005 r. (Publikacja – Dziennik 
Urzedowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.08.2005 r. Nr 156, 
poz. 3024). 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póin. zm.), art. 20 ust. 1 w związku 
z art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póin. zm.) w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XRaaa/85/2007 z dnia 6 września 
2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa i po stwierdzeniu 
zgodności planu ze Studium uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla gminy Ścinawa obejmu-
jącą obszar działki oznaczonej numerem geodezyj-
nym 102, położonej we wsi Dąbrowa Środkowa. 

§ 2 

1. Rysunek planu w skali 1:1000, będący załączni-
kiem graficznym nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Ścinawie, rozstrzygniecie dotyczące sposobu 
rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik 
nr 2 oraz rozstrzygniecie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy – załącznik nr 3 są integralną czę-
ścią zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla gminy Ścinawa obej-
mującą obszar działki oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 102, położonej we wsi Dąbrowa 
Środkowa. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice opracowania zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) symbole określające przeznaczenie terenów: 
MNU, UT, ZL, WS, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Przedmiotem planu są zasady zawarte w art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póiniejszy-
mi zmianami). 

4. Ustaleniami planu są również inne elementy 
rysunku planu, służące realizacji ustaleń niniej-
szej uchwały. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne, sugerujące określone roz-
wiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3 

1. alekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa § 1 niniejszej uchwały, 

2) przepisaeo szezegwlnyeo – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych,  

3) ryspnkp planp – należy przez to rozumieć 
graficzny zapis zmiany planu, będący załącz-
nikami graficznymi od nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Ścinawie przedstawionymi na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:1000. 
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  4) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, w którego każdym punkcie 
obowiązują te same ustalenia, 

  5) poziomie terenp – rozumie się przez to 
rzędną projektowanego lub urządzonego te-
renu przed wejściem głównym do budynku, 
bądi jego samodzielnej części (klatki scho-
dowej), niebędącym wyłącznie wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych lub technicz-
nych, 

  6) wysokośw bpdynkp – rozumie się przez to 
wysokość budynku liczoną od poziomu te-
renu do kalenicy bądi najwyższego punktu 
dachu, 

  7) przeznaezenip podstawowym terenp – nale-
ży przez to rozumieć działalność wyznaczo-
ną do lokalizacji w danym terenie, które 
w ramach realizacji planu winno stać się 
dominującą formą wykorzystania terenu; 
wprowadzenie innych niż podstawowa 
funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod wa-
runkiem spełnienia ustaleń szczegółowych 
niniejszej uchwały, 

  8) przeznaezenip pzppeeniarzeym terenp – na-
leży przez to rozumieć działalność inną niż 
podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na 
danym terenie przy spełnieniu dodatkowych 
warunków, oraz wcześniejszej lub równo-
czesnej realizacji przeznaczenia podstawo-
wego, 

  9) przeznaezenip tymezasowym – należy przez 
to rozumieć sposoby zagospodarowania te-
renów i obiektów, do czasu realizacji pod-
stawowej lub dopuszczalnej funkcji określo-
nej w zmianie planie, 

10) liniaeo zabpdowy nieprzekraezalnyeo – nale-
ży przez to rozumieć linię wyznaczoną na 
rysunku zmiany planu, której żaden element 
zabudowy nie może przekroczyć, 

11) psepgaeo – należy  przez  to  rozumieć  
usługi: 
a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego 

z konsumpcją indywidualną, 
d) obsługi działalności gospodarczej, 
e) pocztowe i łączności, 

12) psepgaeo kompnikaeyrnyeo – należy przez to 
rozumieć usługi związane z obsługą podróż-
nych, jak motele, hotele, zabudowa towa-
rzysząca niezbędna dla obsługi podróżnych, 
jak również stacje paliw, 

13) przzdzeniaeo infrastrpktpry teeoniezner – 
rozumie się przez to sieci wodociągowe, 
elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłow-
nicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (in-
frastruktura techniczna liniowa) oraz stacje 
transformatorowe, stacje rozdzielcze (infra-
struktura techniczna kubaturowa), 

14) bpdynkp gospodarezym – rozumie się przez 
to budynek przeznaczony do wykonywania 
prac warsztatowych oraz do przechowywa-
nia materiałów i narzędzi, 

15) obiekeie maeer areoitektpry – rozumie się 
przez to niewielkie obiekty, a w szczególno-
ści: 
a) posągi, wodotryski i inne obiekty archi-

tektury ogrodowej, 
b) użytkowe służące rekreacji codziennej 

i utrzymaniu porządku, jak: ławeczki, 
śmietniki itp., 

16) przzdzenia towarzyszzee – rozumie się 
przez to wszelkie urządzenia niezbędne do 
obsługi danego terenu, np. w zakresie infra-
struktury technicznej. 

§ 4 

Ustalenia ogwlne 

Na całym obszarze objętym zmiana planu obowią-
zują następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania: 
1) obszar objęty planem przeznaczony jest pod: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
MNU, 

b) teren usług rekreacyjno-turystycznych 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
UT, 

c) teren wód otwartych i płynących ozna-
czony na rysunku planu symbolem WS, 

d) teren lasów i zadrzewień oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZL, 

2) linie rozgraniczające tereny oznaczone sym-
bolami MNU, UT, WS, ZL określone są na ry-
sunku planu, 

3) zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami MNU, UT, WS, ZL, określo-
ne są odpowiednio w § 5 ust, 1, 2, 3 i 4. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) ustala się wymóg kształtowania terenów ob-

jętych planem, tak by tworzyły harmonijna 
całość z sąsiednimi terenami i nie zakłócały 
swoją formą wyglądu terenów sąsiednich, 

2) na terenie objętym planem nie występują te-
reny wymagające rewaloryzacji. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
1) potrzeby ochrony środowiska określa § 9, 
2) na terenie objętym planem nie występują 

formy ochrony przyrody, o których jest mo-
wa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
ze zm.) o ochronie przyrody. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na terenie objętym planem nie występują 

żadne strefy ochrony konserwatorskiej ani 
żadne zabytki, o których mowa w przepisach 
szczególnych. 

2) W trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, kto odkrył przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on za-
bytkiem, jest obowiązany: 
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a) wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przed-
miot, 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych 
środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właści-
wego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, a jeśli jest to niemożliwe, burmi-
strza Ścinawy. 

  5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 
1) na terenie objętym planem nie przewiduje 

się utworzenia przestrzeni publicznych. 
  6. Parametry i wskainiki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskainiki inten-
sywności zabudowy: 
1) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać 

istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 
formę, detal architektoniczny i materiały 
charakterystyczne dla regionalnego budow-
nictwa, 

2) szczegółowe parametry i wskainiki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dla obszaru objętego planem określa 
§ 5. 

  7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych: 
1) na terenie objętym planem nie występują te-

reny górnicze, 
2) na terenie objętym planem nie występują te-

reny zagrożone powodzią, 
3) na terenie objętym planem nie występują 

strefy ochrony sanitarnej cmentarzy, 
4) na terenie objętym planem nie występują 

strefy ochrony ujęć wody, 
5) na terenie objętym planem nie występuje 

zbiornik wód podziemnych. 
  8. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym: 
1) na terenie objętym planem nie przewiduje 

się przeprowadzenia procedury scalenia, 
2) dopuszcza się dokonywania nowych podzia-

łów geodezyjnych pod warunkiem zapew-
nienia dostępu do drogi publicznej dla po-
dzielonych nieruchomości oraz spełnienia 
warunków, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, 

3) szczegółowe zasady i warunki podziału te-
renu na działki budowlane określa § 10. 

  9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy określa § 5. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) zasady rozbudowy i budowy systemy ko-

munikacyjnego określa § 6, 
2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej określa § 7. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i użytkowania terenów: 
1) na terenie objętym planem ustala się możli-

wość tymczasowego zagospodarowania 
i urządzenia terenu do momentu podjęcia 
nowych działań inwestycyjnych, 

2) funkcję istniejącą o przeznaczeniu innym niż 
ustalone w planie przeznaczenie podstawo-
we i uzupełniające, ustala się jako tymcza-
sową. 

12. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustała się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 
ustala § 11. 

§ 5 

Przeznaezenie i zasady zagospodarowania 
terenww 

Na obszarze objętym zmianą planu obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 
1. Dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego sym-

bolem MNU / 1, plan ustala: 
1) teren zabpdowy mieszkaniowo-psepgower ja-

ko przeznaczenie podstawowe, w tym: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca i bliiniacza, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z dopuszczeniem funkcji usługowej, 
c) zabudowa usługowa w tym motele, hote-

le; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) budynki gospodarcze, 
a) garaże i miejsca postojowe, 
b) obiekty niezbędne do obsługi funkcji hote-

lowej i motelowej, 
c) obiekty małej architektury, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) zieleń urządzona, 
f) urządzenia towarzyszące; 

3) parametry i wskainiki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskainiki 
intensywności zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie mo-

że przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie 
więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do szczytu kalenicy, 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
dachów dwu- lub wielospadowych o na-
chyleniu połaci od 30° do 45°, w układzie 
symetrycznym, 

c) dopuszcza się stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłącznie w budynkach go-
spodarczych lub towarzyszących, 

d) ustala się wymóg pokrycia dachu da-
chówka ceramiczna lub innym materiałem, 
o fakturze zbliżonej do dachówki, w kolo-
rze od czerwieni do brązu lub szaro-
grafitowym, 

e) bryłą budynku należy nawiązać do istnie-
jącej w sąsiedztwie zabudowy o charakte-
rystycznych cechach regionalnych, 
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f) ustala się na rysunku planu nieprzekra-
czalną linię zabudowy, 

g) ustala się zachowanie odległości minimal-
nej usytuowania zabudowy od granicy 
działki sąsiedniej wynikające z przepisów 
szczególnych, 

h) wyłącznie dla zabudowy bliiniaczej ustala 
się lokalizację budynku jedną ścianą na 
granicy działki, w tym że cały segment 
musi się znajdować w granicach jednej 
działki, 

i) zabudowa mieszkalna, mieszkalna z usłu-
gami lub usługowa oraz wolno stojące ga-
raże i budynki gospodarcze na poszcze-
gólnych działkach muszą być ujednolicone 
pod względem architektonicznym; 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudo-

wę (w tym utwardzone nawierzchnie, doj-
ścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksy-
malnie do 35% powierzchni działek, pozo-
stała część należy użytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, 
ogrody itp.), 

b) w przypadku lokalizacji funkcji usługowej 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrę-
bie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i prze-
bywających okresowo, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze 
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji ła-
twej do demontażu, 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie wła-
sności urządzeń towarzyszących oraz 
elementów reklamowych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

2. Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonego 
symbolem UT/1 plan ustala: 
1) teren psepg rekreaeyrno-tprystyeznyeo jako 

przeznaczenie podstawowe; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) dopuszcza się budowę obiektów dla po-
trzeb rekreacji, turystyki i sportu wraz 
z urządzeniami związanymi z ich obsługą, 

b) stacje paliw, 
c) usługi handlu i gastronomii, 
d) parkingi otwarte, 
e) obiekty małej architektury, 
f) tablice informacyjne i reklamowe, 
g) urządzenia towarzyszące, 
h) zieleń urządzona i izolacyjna; 

3) parametry i wskainiki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskainiki 
intensywności zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzo-

na od poziomu terenu (najniższego) do 
okapu dachu dla obiektów turystycznych, 
rekreacyjnych i usługowych nie może 
przekroczyć 10 m, 

b) ustala się na rysunku planu nieprzekra-
czalną linię zabudowy, 

c) bryłą  budynku  należy  nawiązać  do  ist-
niejącej  w  sąsiedztwie  zabudowy 
o charakterystycznych cechach regional-
nych; 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) ustala się wymóg zagospodarowania tere-

nu zielenią urządzoną, w tym zielenią izo-
lacyjną na granicy terenu, 

b) ustala się obowiązek wydzielania w obrę-
bie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów pracowników i klientów, 
w ilości niezbędnej do obsługi danego te-
renu, 

c) powierzchnia parkingu utwardzonego nie 
może przekraczać 20% powierzchni całe-
go terenu, pozostałe parkingi mogą być 
lokalizowane jako parkingi zielone nieprze-
kraczające 10% powierzchni całego tere-
nu, 

d) nawierzchnie utwardzona, na której może 
dojść do zanieczyszczenia substancjami 
chemicznymi lub ropopochodnymi, należy 
skanalizować a zanieczyszczone wody 
deszczowe odprowadzić zgodnie z zasa-
dami określonymi w § 7, 

e) dopuszcza się lokalizację związanych 
trwale  z  terenem  obiektów  reklamo-
wych, 

f) dopuszcza się lokalizacje dominant archi-
tektonicznych. 

3. Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonego 
symbolem WS/1 plan ustala: 
1) tereny wwd otwartyeo i peynzeyeo – przezna-

czenie podstawowe, 
2) dopuszcza się przebudowę, modernizację 

i realizację nowych urządzeń wodnych pod 
warunkiem ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników 
retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie 
pod warunkiem niezakłócania ich właściwego 
funkcjonowania, 

4) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
4. Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonego 

symbolem ZL/(1-2p plan ustala: 
1) tereny lasww i zadrzewień jako przeznaczenie 

podstawowe, 
2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz 
w oparciu o plany urządzania lasów, 

3) dopuszcza się możliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki 
zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowe-
rowe) pod warunkiem wcześniejszego uzgod-
nienia z zarządcą. 

§ 6 

Zasady rozbpdowy i bpdowy systemww 
kompnikaeyrnyeo 

1. Obsługę terenu objętego planem ustala się 
z istniejących dróg publicznych, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi. 
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§ 7 

Zasady rozbpdowy i bpdowy infrastrpktpry 
teeoniezner 

1. Docelowo wszystkie liniowe elementy infra-
struktury technicznej wraz z towarzyszącymi 
urządzeniami należy sytuować pod ziemią. Loka-
lizacja w liniach rozgraniczających ulic lub in-
nych przestrzeniach publicznych wymaga 
uzgodnienia z zarządcami terenów. 

2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych wzglę-
dami technicznymi, bądi bezpieczeństwa, do-
puszcza się prowadzenie sieci na innych tere-
nach niż te, o których mowa w ust. 1, pod wa-
runkiem zachowania ustaleń obowiązujących 
przepisów szczególnych przy projektowaniu sieci 
i po uzgodnieniu z właścicielami terenu. 

3. Obsługę obszaru objętego zmianą planu w za-
kresie infrastruktury technicznej określa się na-
stępująco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, 

usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpożarowej: 
a) rozdzielczą sieć wodociągową można pro-

wadzić w terenie przewidzianym do zabu-
dowy w liniach rozgraniczających dróg 
oraz na terenach nieprzewidzianych pod 
zabudowę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków dostępności 
do wody dla celów przeciwpożarowych, 

2) kanalizaera sanitarna: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocz-

nym do sieci zbiorczej (przewody prowa-
dzone w liniach rozgraniczających ulic), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-
cinków kanalizacji sanitarnej poza liniami 
rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu 
z właścicielami nieruchomości, wymagane 
jest formalne ustalenie zasad dostępności 
sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
jej modernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości płynne 
(szamb) w zabudowie mieszkalnej, pro-
dukcyjnej i usługowej dla terenów skanali-
zowanych, 

d) dopuszcza się realizację indywidualnych 
ujęć wody oraz lokalnych oczyszczalni 
przydomowych, 

3) kanalizaera deszezowa: 
a) dopuszcza się prowadzenie w liniach roz-

graniczających ulic, 
b) odprowadzenie wód opadowych za pomo-

cą istniejących lub projektowanych kolek-
torów, do istniejących rowów (za zgodą 
ich zarządcy), 

c) dopuszcza się gromadzenie wód opado-
wych na własnym terenie, 

4) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów, 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) dopuszcza się z rozdzielczej sieci gazowej, 

w uzgodnieniu z operatorem sieci, przyłą-

czenie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie energetycznym, po spełnieniu 
warunków technicznych i ekonomicznych 
przyłączenia, 

b) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chod-
nikach, poboczach i pasach zieleni), zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-
cinków sieci gazowej (maksymalnie śred-
niego  ciśnienia)  poza  liniami  rozgrani-
czającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicie-
lami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostępności 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu mo-
dernizacji sieci, 

d) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia po-
stuluje się utworzenie obszaru ograniczo-
nego użytkowania o szerokości 70 m (po 
35 m od osi linii w obu kierunkach), 

e) ustala się alternatywnie z podziemnych 
zbiorników gazu płynnego zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach, 

6) elektroenergetyka – zasilanie istniejącą siecią 
napowietrzną niskiego napięcia: 
a) adaptuje się istniejące stacje transforma-

torowe, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji, 

b) dopuszcza się lokalizację budynku stacji 
transformatorowej w odległości do 1,5 m 
od granicy działki, 

c) w przypadku kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z istniejącymi liniami 
elektroenergetycznymi, przebudowa wyżej 
wymienionych linii elektroenergetycznych 
będzie możliwa po uzyskaniu z EnergiaPro 
Koncern Energetyczny S.A. w Legnicy 
warunków na przebudowę tych linii i za-
warciu stosownej umowy lub porozumie-
nia o przebudowę sieci elektroenergetycz-
nej. Koszt przebudowy istniejących linii 
będzie ponosiła gmina lub właściciel tere-
nu, 

d) przez teren objęty planem przebiega linia 
20 kR, 

e) ustala się podłączenie do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej o napieęiu 20kR, po-
przez istniejące i nowe stacje transforma-
torowe, 

f) dopuszcza się rozwój sieci elektroenerge-
tycznej poprzez prowadzanie nowych od-
cinków linii niskiego napięcia, w postaci 
napowietrznej i kablowej, 

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektro-
energetycznej w formie linii kablowych 
napowietrznych i kablowo-napowietrznych 
oraz budowę stacji trafo, 

h) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż 
układów komunikacyjnych, tj. terenów 
ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej.  
Dopuszcza się odstępstwo od zasady po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu i za-
rządcą terenu, 
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i) zasilanie projektowanych obiektów 
w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, stacji transforma-
torowych lub z projektowanych sieci i sta-
cji na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci, 

j) dopuszcza się zasilanie w energię elek-
tryczną z alternatywnych iródeł energii, 
takich jak np. baterie słoneczne, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

k) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych o projektowanych sieci elektroener-
getycznych, 

l) należy dążyć do zachowania istniejącego 
zagospodarowania terenu w obrębie ist-
niejących sieci elektroenergetycznych, 

7) telekompnikaera: 
a) ustala się poprzez podziemną sieć telefo-

niczną, według technicznych warunków 
przyłączenia operatora sieci, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

b) dopuszcza się kanalizację kablową w li-
niach rozgraniczających dróg za zgodą za-
rządzającego, 

8) gospodarka odpadami: 
a) obowiązuje gromadzenie stałych odpadów 

bytowo-gospodarczych w szczelnych po-
jemnikach i kontenerach, w sposób za-
pewniający ochronę środowiska, 

b) ustala się nakaz systematycznego wywo-
zu odpadów bytowo-gospodarczych na 
zorganizowane wysypisko odpadów ko-
munalnych i unieszkodliwianie według 
przyjętego na terenie gminy systemu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

c) gospodarka odpadami powinna się odby-
wać zgodnie z przepisami szczególnymi 
dotyczącymi utrzymania czystości i po-
rządku w gminach, 

9) zaopatrzenie w eiepeo: 
a) ustala się ogrzewanie gazowe lub inne 

z ekologicznych iródeł zasilania, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 8 

1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala 
się obowiązek zapewnienia funkcjonowania ist-
niejącej sieci drenarskiej. 

2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek 
zachowania 3 m strefy wolnej od zainwestowa-
nia i zieleni wysokiej w celu zapewnienia możli-
wości zapewnienia prac konserwacyjnych od-
powiednim służbom melioracyjnym. 

3. Prowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej 
w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawę-
dzi skarp cieków wodnych należy uzgadniać 
z zarządcą. 

4. Dopuszcza się prowadzenie prac związanych 
z regulacją wód (odbudowa, modernizacja) 
i utrzymaniem (eksploatacja, konserwacja, re-
mont) cieków oraz obiektów i urządzeń wod-
nych, z zachowaniem warunków określonych 
w przepisach szczególnych. 

§ 9 

Szezegwlne zasady zagospodarowania wynikarzee 
z potrzeby oeorony środowiska przyrodniezego 

  1. Wszelka działalność w obrębie obszaru objęte-
go zmianą planu winna respektować obowiązu-
jące przepisy szczególne dotyczące ochrony 
i kształtowania środowiska. 

  2. Rezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów. 

  3. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakre-
sie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń po-
wietrza, substancji złowonnych oraz niejonizu-
jącego promieniowania elektromagnetycznego, 
nie może powodować przekroczenia granic 
własności terenu, na jakim jest lokalizowana. 

  4. Zagospodarowanie ścieków bytowo-gospo-
darczych, technologicznych i deszczowych 
musi gwarantować ochronę środowiska, w tym 
wód powierzchniowych przed zanieczyszcze-
niem. 

  5. Ustala się (z wyłączeniem urządzeń komunika-
cyjnych i infrastruktury technicznej) zakaz loka-
lizacji w obszarze planu przedsięwzięć szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi, a przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan 
środowiska wymagają ograniczenia uciążliwo-
ści do własnej działki i spełnienia warunków 
ochrony środowiska wynikających z przepisów 
odrębnych. 

  6. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń at-
mosfery należy preferować rozwiązania oparte 
o energię odnawialną, np.: systemy solarne, 
pompy cieplne, wiatrownie. Nie należy wyklu-
czać żadnego z dostępnych nośników energii 
pod warunkiem uzyskania w wyniku procesu 
energetycznego (spalania, utleniania) spalin 
o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

  7. Uciążliwość akustyczna obiektów usługowych 
winna się zamykać w granicach lokalizacji. 

  8. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko wymagane jest przepro-
wadzenia postępowania w sprawie oceny od-
działywania na środowisko. 

  9. Powierzchnie terenów komunikacji i parkingów 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający 
przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do 
podłoża i wód gruntowych. 

10. Zasady utrzymania porządku i czystości wyni-
kają z obowiązujących przepisów na terenie 
gminy. 

11. Zaleca się rozwój zieleni ogrodowej i przydo-
mowej na terenie działek przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz zachowanie 
i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na te-
renach usług związanych z rekreacją i turysty-
ką. 

12. Na terenie objętym zmianą planu dopuszcza 
się wszelkie działania na rzecz poprawy stanu 
środowiska niezależnie od tego, czy są one 
bezpośrednio  związane  z  ustaloną  funkcją 
terenu. 
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§ 10 

Zasady i warpnki podziaep terenww na dziaeki 
bpdowlane 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, do-
puszcza się z zastrzeżeniem zachowania mini-
malnej szerokości frontu działki budowlanej 
(mierzonej w linii zabudowy): w zabudowie 
oznaczonej symbolem MNU= 24 m, 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielanych działek budowlanych, w zabudowie 
oznaczonej symbolem MNU= 800 m2. 

§ 11 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy 
z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póiniejszymi zmianami), w wysokości 30%. 

§ 12 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rurmi-
strzowi Ścinawy. 

§ 13 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 JAN TOMASZ KOTAPKA 
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Zaezeznik nr 1 do peowaey Rady Mier-
skier w Śeinawie nr XXXIX/172/2008 
z dnia 26 września 2008 r. (poz. 3607p 
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Zaezeznik nr 2 do peowaey Rady Mier-
skier w Śeinawie nr XXXIX/172/2008 
z dnia 26 września 2008 r. (poz. 3607p 
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Zaezeznik nr 3 do peowaey Rady Mier-
skier w Śeinawie nr XXXIX/172/2008 
z dnia 26 września 2008 r. (poz. 3607p 

 
Rozstrzygnieeie o sposobie realizaeri, zapisanyeo w planie, inwestyeri w zakresie infrastrpktpry 

teeoniezner należzeer do zadań weasnyeo gminy oraz zasadaeo ieo finansowania 
 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

2. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą: 

• Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomości 
– Sprzedaży gruntów gminnych 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
– Spadek podatku od nieruchomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realiza-
cją zmiany funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni 
oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych. 
 
Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastruk-
turą techniczną 

 
Prognozowane skptki finansowe 

Opłata planistyczna 32 686 
Opłata adiacencka 0 
Wzrost podatku od nieruchomości – gruntowych 0 
Wzrost podatku od nieruchomości – budynki 0 
Sprzedaż gruntów gminnych 0 
Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 3 956 

Szacunkowe dochody 

Suma dochodów 36 642 
Wykup gruntów na cele publiczne 0 
Koszty urządzenia zieleni publicznej 0 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej i infra-
struktury technicznej 

 
0 

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 0 
Spadek podatku od nieruchomości 0 

Szacunkowe koszty 

Suma kosztów 0 
Suma kosztów i dochodów 36 642 

 
Relem analizowanego projektu zmiany planu miejscowego dla gminy Ścinawa dla działki 

oznaczonej numerem geodezyjnym 102, położonej we wsi Dąbrowa Środkowa, jest zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa polegająca na do-
puszczeniu na terenie rekreacyjno-turystycznym oznaczonym w planie symbolem UT, usług 
komunikacyjnych. 

Projekt zmiany planu nie obciąża kosztami budżetu gminy. Może jednak doprowadzić do 
uzyskania nieznacznych dochodów związanych z opłatą planistyczną oraz opłatą od czynno-
ści cywilno-prawnych, jednak aby opłaty te mogły wystąpić, musiałoby dojść do sprzedaży 
nieruchomości będącej przedmiotem planu. 

Skutkiem finansowym zmiany planu jest prognozowany dochód w okresie 10 lat w wy-
sokości 36 641,96 zł. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
NR XXXI/273/08 

z dnia 24 paidziernika 2008 r. 

w sprawie nadania statptp instytperi kpltpry pn. Park Wielokpltprowy 
– Stara Kopalnia w Waebrzyeop 

 Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póin. 
zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z póin. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

STATUT 
PARKU WIELOKULTUROWEUO – STARA KOPALNIA 

W WAŁBRZYCHU 
 

I. POSTANOWIENIA OUÓLNE 

§ 1 

Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu, zwany dalej „Starą Kopalnią”, jest gminną 
instytucją kultury.  

§ 2 

Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia działa na 
podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z póiniejszymi zmianami),  

2. Ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póiniejszy-
mi zmianami),  

3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162, 
poz. 1568 z póiniejszymi zmianami), 

4. Niniejszego statutu. 

§ 3 

Siedzibą Starej Kopalni jest miasto Wałbrzych, 
ul. Wysockiego 28, a terenem jego działalności – 
obszar Dolnego Śląska. 

§ 4 

Stara Kopalnia jest instytucją kultury posiadającą 
osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez Gminę Wałbrzych. 

§ 5 

Nadzór nad działalnością Starej Kopalni sprawuje 
Prezydent Miasta Wałbrzycha. 

§ 6 

Źródłem finansowania działalności Starej Kopalni są 
środki pochodzące z: 
– dotacji budżetu Miasta Wałbrzycha, 
– przychodów z prowadzonej działalności, 
– spadków, darowizn i zapisów, 
– innych iródeł, 
a przeznaczone na prowadzenie działalności statu-
towej i pokrycie kosztów utrzymania. 

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STAREJ KOPALNI 

§ 7 

Stara Kopalnia opiekuje się zabytkami nieruchomy-
mi, jakimi są obiekty pokopalniane stanowiące ar-
chitektoniczny zespół byłej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Julia”, wpisanymi do rejestru zabytków, oraz 
rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie ko-
palni i stanowiącymi jej wyposażenie. Ponadto 
stwarza warunki do udostępniania obiektów oraz 
zgromadzonych zabytków i eksponatów dla zwie-
dzających, a także upowszechnia i popularyzuje 
dobra kultury w zakresie historii, nauki, techniki 
i kultury górniczej oraz prowadzi działalność kultu-
ralną, naukowo-badawczą i edukacyjną w zakresie 
wymienionych dyscyplin.  

§ 8 

1. Stara Kopalnia realizuje zadania, o których mo-
wa w § 7, w szczególności przez: 
1) konserwację i ochronę substancji zabytkowej 

dawnej KWK „Julia” oraz zgromadzonych 
eksponatów, 

2) zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów 
dóbr kultury (zabytków i materiałów doku-
mentacyjnych), przyjmowanie depozytów, 
a także pozyskiwanie obiektów drogą badań 
terenowych, 

3) zapewnienie właściwych warunków zwiedza-
nia i korzystania z zabytków i zbiorów, 

4) promowanie kultury przemysłowej regionu, 
zwłaszcza związanej z górnictwem węgla 
kamiennego, 

5) promowanie działalności naukowo-badawczej 
oraz edukacyjnej, 

6) prowadzenie badań i dokumentowanie dzie-
dzictwa przemysłowego na potrzeby turysty-
ki kulturowej, 

7) prowadzenie działalności wydawniczej, 
8) organizowanie konferencji naukowych, im-

prez kulturalnych, oświatowych, turystycz-
nych, wystawienniczych, targowych i innych 
zgodnych z zakresem określonym w § 7. 
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2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 
Stara Kopalnia współpracuje z instytucjami 
i organizacjami społecznymi, których cele i za-
dania zbliżone są do statutowych zadań Starej 
Kopalni, w tym z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 

III. ZARZĄDZANIE I ORUANIZACJA 
STAREJ KOPALNI 

§ 9 

1. Starą Kopalnią zarządza i kieruje Dyrektor, który 
reprezentuje Starą Kopalnię na zewnątrz i jest za 
nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta 
Wałbrzycha.  

3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Sta-
rej Kopalni. 

§ 10 

Organizację wewnętrzną Starej Kopalni określa 
regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrekto-
ra. 

IV. UOSPODARKA FINANSOWA 
STAREJ KOPALNI 

§ 11 

1. Stara Kopalnia prowadzi samodzielną gospodar-
kę finansową w ramach posiadanych środków, 
na zasadach określonych dla instytucji kultury. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Starej Kopalni 
jest roczny plan działalności instytucji kultury, 
zatwierdzony przez Dyrektora. 

3. Roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe in-
stytucji zatwierdza prezydent Miasta Wałbrzy-
cha. 

4. Stara Kopalnia prowadzi rachunkowość według 
zasad określonych w odrębnych przepisach. 

5. Do składania oświadczeń w imieniu Starej Ko-
palni w zakresie praw i obowiązków majątko-
wych i finansowych wymagane są podpisy 
dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego 
lub osób upoważnionych przez Dyrektora, przy 
czym każdorazowo wymagany jest podpis Dy-
rektora lub głównego księgowego. 

 

§ 12 

1. Stara Kopalnia może prowadzić – jako dodatko-
wą – działalność gospodarczą według zasad 
określonych w obowiązujących przepisach, 
w szczególności w zakresie usług: 
1) wynajmu i dzierżawy budynków, pomiesz-

czeń, terenu i składników majątku, 
2) umieszczania reklam, 
3) wykonywania ekspertyz naukowych i specja-

listycznych, 
4) konserwatorskich, 
5) prowadzenia działalności gastronomicznej, 
6) sprzedaży wydawnictw i pamiątek, 
7) i innych. 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej 
Starej Kopalni mogą być wykorzystywane wy-
łącznie dla realizacji celów statutowych.  

§ 13 

Stara Kopalnia samodzielnie gospodaruje przydzie-
loną i nabytą częścią mienia. 

V. POSTANOWIENIA KOUCOWE 

§ 14 

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Starej Ko-
palni może dokonać Rada Miejska Wałbrzycha 
na warunkach i w trybie przewidzianym w obo-
wiązujących przepisach. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być doko-
nywanie wyłącznie w trybie właściwym dla jego 
nadania. 

§ 15 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 16 

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

 AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 
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UCHWAŁA RADY UMINY I MIASTA BOUATYNIA 
NR XXXII/233/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia na 2009 rok limitp lieeneri na wykonywanie 
transportp drogowego takswwkz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póin. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874 z póin. zm.) Rada Gminy i Miasta Rogatynia uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

1. Nie przewiduje się dodatkowego limitu licencji 
na wykonywanie transportu drogowego taksów-
ką na rok kalendarzowy 2009 na terenie Miasta 
i Gminy Rogatynia. 

2. Utrzymuje się stan dotychczasowych licencji na 
dzień 31 grudnia 2008 r. w ilości 66 sztuk 
przyjmując jednocześnie, iż w przypadku wyga-
śnięcia lub cofnięcia licencji wydanej do ww. 
dnia, nowo wydana licencja po dacie 1 stycznia 
2009 r. mieści się w ustalonym limicie. 

 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta i Gminy Rogatynia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY a MaASTA 

 PAWEŁ SZCZOTKA 
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UCHWAŁA RADY UMINY I MIASTA BOUATYNIA 
NR XXXII/234/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokośei stawek podatkp od środkww 
transportowyeo na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1 (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 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Rogatynia 
w następującej wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
tony i poniżej 12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –    704,61 ze 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   – 1.175,49 ze 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton     – 1.410,58 ze 
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2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-
szej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawiesze-
nia. 

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 

anne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 2.103,00 2.155,00 
13 14 2.165,00 2.207,00 
14 15 2.228,00 2.259,00 
15  2.269,00 2.322,00 

Trzy osie 
12 17 2.322,00 2.374,00 
17 19 2.384,00 2.405.00 
19 21 2.415,00 2.426,00 
21 23 2.436,00 2.447,00 
23 25 2.457,00 2.467,00 
25  2.448,00 2.530,00 

Rztery osie i więcej 
12 25 2.530,00 2.582,00 
25 27 2.593,00 2.613,00 
27 29 2.624,00 2.645,00 
29 31 2.655,00 2.665,00 
31  2.676,00 2.691,81 

 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, o których mowa 
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.): 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    – 1.353,00 ze 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   – 1.457,00 ze 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton     – 1.645,67 ze 

 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach  i opła-

tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu: 

 
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 

anne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.834,00 1.886,00 
18 25 2.938,00 1.990,00 
25 31 2.042,00 2.053,00 
31  2.063,00 2.080,00 

Trzy osie 
12 40 1.957,00 2.080,58 
40  2.634,00 2.691,81 

 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) od 7 ton do 9 ton włącznie     1.365,00 ze 
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton   1.410,58 ze 
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6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton: 

 
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 

anne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.521,00 1.532,00 
18 25 1.542,00 1.553,00 
25  1.563,00 1.573,00 

Dwie osie 
12 28 1.521,00 1.573,00 
28 33 1.539,00 1.605,00 
33 38 1.605,00 1.645,67 
38  2.032,00 2.080,58 

Trzy osie 
12 38 1.626,00 1.645,67 
38  2.032,00 2.080,58 

 
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 

z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc      – 1.645,67 ze 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   – 2.080,58 ze 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta i Gminy Rogatynia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XRaa/140/07 Rady Gminy i Miasta w Rogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. 

§ 4 

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

 PAWEŁ SZCZOTKA 
 
------------------- 
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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3611 

UCHWAŁA RADY UMINY I MIASTA BOUATYNIA 
NR XXXII/235/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokośei stawek podatkp od nierpeoomośei 
na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następu-
je: 

 
§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy i Miasta 
Rogatynia w roku podatkowym 2009: 
1p od grpntww: 

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

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

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

2p od bpdynkww lpb ieo ezęśei: 
a) mieszkalnych – 0,62 ze 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 – 19,81 ze od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,01 ze 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 ze od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

f) nieużytkowanych zabudowań gospodarczych 
stanowiących część gospodarstwa rolnego 
przekazanych na rzecz Skarbu Państwa 
w zamian za emeryturę lub rentę – 3,32 ze od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

3p od bpdowli – 2% ieo wartośei określoner na 
podstawie art. 4 pst. 1 pkt 3 i pst. 3–7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi 
Miasta i Gminy Rogatynia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XRaa/138/07 Rady Gminy 
i Miasta w Rogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2008 r. 

§ 4 

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

 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY a MaASTA 

 PAWEŁ SZCZOTKA 
 

------------------- 
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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UCHWAŁA RADY UMINY CHOJNÓW 
NR XXVI/161/2008 

z dnia 30 paidziernika 2008 r. 

zmieniarzea peowaeę w sprawie regplaminp pdzielania pomoey materialner 
o eoarakterze   soeralnym   dla  pezniww   zamieszkaeyeo   na  terenie  gminy 

Coornww 

 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 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 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337;  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1099, Nr 167, poz. 1400, i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, 
poz. 917) Rada Gminy Rhojnów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXaa/203/2005 Rady Gminy Rhoj-
nów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulami-
nu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Rhojnów (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 93, 
poz. 2061 i z 2006 r. Nr 242, poz. 3620) w § 5 
ust. 1 w tabeli lp. 2, 3 otrzymuje brzmienie:  
„ 

2. od 101 zł do 200 zł do 95% 
3. od 201 zł do kwoty miesięcznej wy-

sokości dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniającej do ubiegania się 
o stypendium szkolne 

do 90% 

                                                                      ” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rhojnów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r.  
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 KRZYSZTOF SOWIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

3613 

UCHWAŁA RADY UMINY JEMIELNO 
NR XXIV/106/08 

z dnia 24 września 2008 r. 

w sprawie szezegweowyeo warpnkww przyznawania i odpeatnośei za psepgi 
opiekpńeze i speeralistyezne psepgi opiekpńeze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze  świadczone są w miejscu zamieszkania osoby 
potrzebującej. 

§ 2 

1. Usługi, o których mowa w § 1, świadczone są 
przez opiekunów środowiskowych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie.  

2. Realizując to zadanie GOPS w Jemielnie może 
zlecić świadczenie tych usług innym podmiotom 
w trybie przepisów o zamówieniach publicz-
nych. 

3. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, 
może być zlecona innym podmiotom, zgodnie 
z art. 25–35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. 

4. Podmioty, którym GOPS zlecił świadczenie usług 
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych 
lub którym właściwe organy Gminy zleciły reali-
zację zadania zgodnie z ust. 2, zwane dalej 
„podmiotami”, są w zakresie wykonywanych 
usług opiekuńczych i usług specjalistycznych 
nadzorowane przez GOPS. 

§ 3 

Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w 
drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj 
i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga 
pomocy, zwanej dalej „osobą”, a ponadto miejsce 
i termin świadczenia tych usług, oraz wysokość 
odpłatności, jaką ponosi osoba. 

§ 4 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, któ-
rych dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, z zaostrzeniem ust. 2. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze  przysługują nieodpłatnie niezależnie od 
dochodu osobom, które ukończyły 95 lat, 
a w przypadku osób samotnych – 90 lat. 

3. Osoby niespełniające warunków, o których mo-
wa w § 4 pkt 1 i 2, ponoszą odpłatność za każ-
dą godzinę świadczonych im usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych  sto-
sownie do wskainików odpłatności określonych 
w załączniku nr 1. 

4. Reny 1 godziny usług opiekuńczych i specjali-
stycznych usług opiekuńczych ustala kierownik 
GOPS, na podstawie analizy kosztów realizacji 
tego zadania, z zastrzeżeniem pkt 5. Rena 
1 godziny usług specjalistycznych może być 
zróżnicowana w zależności od rodzaju przyzna-
nych usług. 

 

5. Reny 1 godziny usług opiekuńczych i specjali-
stycznych usług opiekuńczych świadczonych 
przez podmioty określają umowy z tymi podmio-
tami. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oso-
ba może, na swój wniosek, na wniosek członka 
jego rodziny lub pracownika socjalnego, być 
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponosze-
nia odpłatności za świadczenie usług opiekuń-
czych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

7. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 6, składa 
osoba albo członek jej rodziny, powinien on być 
zaopiniowany przez pracownika socjalnego. 

§ 5 

Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pra-
cy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez 
świadczeniobiorcę lub członka rodziny. 

§ 6 

1. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze  nalicza się na podstawie kar-
ty pracy opiekuna, 

2. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają 
gotówką w terminie do 15 dnia każdego miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym wyko-
nano usługę, do kasy GOPS lub przelewem na 
konto bankowe GOPS. 

§ 7 

Osobom, którym przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej uchwały została przyznana pomoc w formie 
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, usługi te przysługują na dotychcza-
sowych zasadach, do czasu wygaśnięcia decyzji 
administracyjnych przyznających te usługi. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Jemielnie 
nr XXXRaa/251/2001 z dnia 17 lipca 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez 
świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 
świadczone w miejscu zamieszkania. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemiel-
nie.  

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY 

 ANDRZEJ MATUSZÓW 
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Zaezeznik nr 1 do peowaey Rady Umi-
ny Jemielno nr XXIV/106/08 z dnia 
24 września 2008 r. (poz. 3613p 

 
 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi 
w % od ceny 1 godziny usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

Dochód na osobę w % do wysokości ustawowego 
kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z e zmianami) osoby samotne osoby w rodzinie 

100% – 150%   10%   15% 
150% – 200%   15%   30% 
200% – 250%   30%   60% 
250% – 300%   50%   80% 
300% – 350%   70%   90% 
Powyżej 350% 100% 100% 

 
 
 

3614 

UCHWAŁA RADY UMINY JERZMANOWA 
NR XXV/154/2008 

z dnia 1 paidziernika 2008 r. 

w sprawie pstalenia wysokośei ekwiwalentp pieniężnego 

 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 póin. zm.) 
oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póin. zm.) Rada Gminy 
Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży 
pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowni-
czym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wynosi 
10 ze za każdą godzinę udziału w działaniu ratowni-
czym lub szkoleniu pożarniczym. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jerzmanowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 TOMASZ PAWŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY UMINY JERZMANOWA 
NR XXVII/163/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany peowaey nr XXV/154/2008 Rady Uminy Jerzmanowa 
z dnia 1 października 2008 r.  w sprawie  pstalenia  wysokośei ekwiwalentp 

pieniężnego 

 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 póin. zm.) 
oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póin. zm.) Rada Gminy 
Jerzmanowa uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXR/154/2008 Rady Gminy Jerz-
manowa z dnia 1 paidziernika 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego § 3 
otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 TOMASZ PAWŁOWSKI 

 
 
 
 

3616 

UCHWAŁA RADY UMINY JERZMANOWA 
NR XXVII/157/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia eeny skppp żyta przyrmowaner rako podstawa 
obliezania podatkp rolnego w Uminie Jerzmanowa 

 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 póin. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póin. zm.) oraz Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paidziernika 2008 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. Nr.81, poz. 717) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
przyjmowaną za podstawę obliczania podatku rol-
nego w 2009 r. z kwoty 55,80 zł za 1 0 do kwoty: 
30,00 zł za 1 0. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XaR/79/2007 Rady Gminy 
Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego w 2007 r. 
w Gminie Jerzmanowa. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 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. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 TOMASZ PAWŁOWSKI 

 
 
 
 

3617 

UCHWAŁA RADY UMINY JERZMANOWA 
NR XXVII/158/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokośei stawek podatkp od nierpeoomośei 

 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 póin. zm.) w 
związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póin. zm.) Rada 
Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości. 

2. Stawki podatku wynoszą: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 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 prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności  
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,62 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 – 19,81 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 2,60 zł od 1 m 2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

3) od budowli: 
a) będących sieciami gazowymi rozdzielczy-

mi średniego ciśnienia – 0,1% ich warto-
ści określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych, 

b) od pozostałych budowli – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XaR/80/2007 Rady Gminy 
Jerzmanowa z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 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. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 TOMASZ PAWŁOWSKI 

 
 

3618 

UCHWAŁA RADY UMINY W KUNICACH 
NR XXI/128/08 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w sprawie pstalenia ekwiwalentp pieniężnego dla ezeonkww 
oeootniezyeo straży pożarnyeo 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póin. 
zm.) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału 
członków ochotniczych straży pożarnych w działa-
niach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym or-
ganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę w kwocie 14,00 zł. 

§ 2 

alość godzin do wyliczenia ekwiwalentu, o którym 
mowa § 1 niniejszej uchwały, ustala się przy 
uwzględnieniu zasady, że każdą rozpoczętą godzinę 
udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach po-
żarniczych należy liczyć za całą. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY 

 TADEUSZ SUSZEK 
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3619 

UCHWAŁA RADY UMINY W KUNICACH 
NR XXI/130/08 

z dnia 29 paidziernika 2008 r. 

w  sprawie   ppoważnienia   Kierownika   Uminnego   Ośrodka   Pomoey 
Spoeeezner  w  Kpnieaeo  do  prowadzenia  postępowania  wobee depżnikww 

alimentaeyrnyeo 

 Na podstawie art. 18 ust. 8 pkt 15 i art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póin. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z póin. zm.) Rada Gminy w Kunicach 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kunicach Panią Annę Rosiak do 
podejmowania działań wobec dłużników alimenta-
cyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z póin. zm.) 
w tym do wydawania decyzji administracyjnych.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kunice. 

§ 3 

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

 TADEUSZ SUSZEK 

 
 
 
 
 

3620 

UCHWAŁA RADY UMINY MARCINOWICE 
NR XXII/116/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia trybp pdzielania i rozliezania dotaeri z bpdżetp Uminy 
Mareinowiee dla ppblieznyeo przedszkoli prowadzonyeo przez osoby prawne 

lpb fizyezne 

 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 póin. zm.) 
oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póin. zm.) Rada Gminy Marcinowice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Publicznym przedszkolom udzielana jest dotacja 
z  budżetu  Gminy  na  każde  dziecko  w wieku 
3–6 lat w wysokości równej wydatkom bieżą-
cym ponoszonym przez Gminę Wiejską Świdnica 
na prowadzenie przedszkola publicznego. 

2. Przez wydatki bieżące rozumie się wysokość 
środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla 
przedszkola publicznego określoną w uchwale 
budżetowej. 

3. Dotacją objęte są dzieci, o którym mowa 
w ust. 1, będące mieszkańcami Gminy (zamel-

dowanymi na jej terenie), przy czym dotacja na 
dane dziecko przyznawana jest od miesiąca, 
w którym dziecko kończy 3 lata.  

§ 2 

1. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego 
na wniosek osoby prowadzącej publiczne przed-
szkole przedstawiony Wójtowi Gminy Marcino-
wice nie póiniej niż do 30 września roku po-
przedzającego rok udzielenia dotacji (wzór wnio-
sku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły). 
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2. W roku kalendarzowym, w którym przedszkole 
po raz pierwszy złożyło wniosek o udzielenie do-
tacji, dotacja może być udzielona w uzasadnio-
nych przypadkach, nie wcześniej jak od miesiąca 
września danego roku. 

§ 3 

Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawie-
rać: 
1) nazwę organu prowadzącego publiczne przed-

szkole, 
2) nazwę i adres przedszkola, 
3) numer i datę wpisu przedszkola do ewidencji 

szkół i placówek publicznych, 
4) planowaną liczbę dzieci w przedszkolu z Gminy 

Marcinowice wraz z adresem ich zamieszkania 
oraz datą urodzenia, 

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na 
który ma być przekazywana dotacja, 

6) podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składa-
nia wniosku. 

§ 4 

1. Podmiot prowadzący przedszkole przekazuje 
Wójtowi Gminy Marcinowice w terminie do 
5 dnia każdego miesiąca, informację o planowa-
nej (nie większej niż podana na wniosku o przy-
znanie dotacji) liczbie dzieci uczęszczających do 
przedszkola (wzór informacji stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały).  

2. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach mie-
sięcznych na rachunek przedszkola w terminie 
do 20 dnia każdego miesiąca w oparciu o pla-
nowaną liczbę dzieci uczęszczających do przed-
szkola. 

§ 6 

1. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest 
złożenie przez publiczne przedszkole Wójtowi 
Gminy Marcinowice rozliczenia dotacji za mie-
siąc poprzedni zgodnie z ust. 2. 

2. W celu rozliczenia dotacji przedszkole publiczne 
zobowiązane jest: 

 

a) przedstawić do dnia 10 każdego miesiąca pi-
semne rozliczenia dotacji za miesiąc ubiegły 
(wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały), 

b) sporządzić ostateczne rozliczenie dotacji za 
okres roczny w terminie do dnia 10 stycznia 
roku następnego. 

3. Ewentualne nadpłaty bądi niedopłaty dotacji 
wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą kory-
gowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji. 

4. Rozliczenia dotacji organ prowadzący przedszko-
le publiczne dokonuje na podstawie faktycznej 
liczby dzieci uczęszczających do placówki. Licz-
ba ta nie może przekraczać planowanej liczby 
dzieci podanej we wniosku o przyznanie dotacji.  

§ 7 

1. Wójt Gminy Marcinowice zastrzega sobie prawo 
kontrolowania liczby dzieci uczęszczających do 
przedszkola – weryfikacji liczby podanej przez 
organ prowadzący przedszkole z liczbą dzieci 
faktycznie uczęszczających do przedszkola oraz 
prawidłowości wykorzystania dotacji. 

2. Przedszkole jest obowiązane prowadzić rozlicze-
nie dotacji na podstawie ewidencji księgowej. 

3. Dotację należy wydatkować zgodnie z ustawą 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póin. zm.). 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Marcinowice. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 paidziernika 2008 r. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY 

 JANINA KUTA 
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Zaezeznik nr 1 do peowaey Rady Umi-
ny Mareinowiee nr XXII/116/08 z dnia 
7 listopada 2008 r. (poz. 3620p 
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Zaezeznik nr 2 do peowaey Rady Umi-
ny Mareinowiee nr XXII/116/08 z dnia 
7 listopada 2008 r. (poz. 3620p 
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Zaezeznik nr 3 do peowaey Rady Umi-
ny Mareinowiee nr XXII/116/08 z dnia 
7 listopada 2008 r. (poz. 3620p 
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3621 

UCHWAŁA RADY UMINY MARCINOWICE 
NR XXII/120/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie nadania nazw plie w mierseowośei Mareinowiee 

 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 póżń. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się ulicom w obrębie miejscowości Mar-
cinowice następujące nazwy: 
- ul. Leśna: od ulicy Świdnickiej i dalej (kier. 

Gruszów) – (dz. nr 367dr), 
- ul. Piekarska: od ulicy Wrocławskiej do ulicy 

Polnej – (dz. nr 383dr), 
- ul. Parkowa: od ulicy Spółdzielczej i dalej 

(kier. Szczepanów) – (dz. nr 382dr), 
- ul. Adama Mickiewicza: od ulicy Wrocław-

skiej do działki 323dr – (cz. dz. nr 464dr), 
- ul. Tadeusza Różewicza: od skrzyżowania 

ulicy Rolesława Leśmiana z Leona Kruczkow-
skiego do ulicy Krzysztofa Kamila Raczyń-
skiego i dalej (cz. dz. nr 460dr). 

2. Dotychczasowy przebieg ul. Leona Kruczkow-
skiego zmienia się w następujący sposób: od 
ulicy Adama Mickiewicza do skrzyżowania z uli-
cą Rolesława Leśmiana. 

 

§ 2 

Szczegółowy przebieg ulic, o których mowa 
w ust. 1, określa załącznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Marcinowice. 

§ 4 

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

 JANINA KUTA 
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Zaezeznik nr 1 do peowaey Rady Umi-
ny Mareinowiee nr XXII/120/08 z dnia 
7 listopada 2008 r. (poz. 3621p 
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3622 

UCHWAŁA RADY UMINY MARCINOWICE 
NR XXII/121/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia eeny skppp żyta do eelww wymiarp podatkp rolnego 
na 2009 r. 

 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 póin. zm.), 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póin. zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 paidziernika 2008 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. 
Nr 81, poz. 717) Rada Gminy 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 pai-
dziernika 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 0 do 
kwoty 45 zł za 1 0.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr Xaa/64/07 Rady Gminy Mar-
cinowice z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie  
obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku 
rolnego za 2008 r. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 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. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY 

 JANINA KUTA 

 
 
 
 
 
 
 

3623 

UCHWAŁA RADY UMINY MARCINOWICE 
NR XXII/122/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie pstalenia wysokośei ekwiwalentp pieniężnego dla ezeonkww 
Oeootniezyeo Straży Pożarnyeo za pdziae w dziaeanip ratowniezym oraz 
szkolenip  pożarniezym  organizowanym  przez  Państwowz  Straż  Pożarnz 

lpb gminę 

 Na podstawie art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 z póin. zm.) ustala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Rzłonkom jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość  ekwiwalentu  ustala  się  w  wyso-
kości: 

– 1/200 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszo-
nego przez Prezesa GUS na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 39, poz. 353 z póin. zm.) przed dniem 
ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym, 
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– 1/500 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszo-
nego przez Prezesa GUS na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 39, poz. 353 z póin. zm.) przed dniem 
ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę 
udziału w szkoleniu pożarniczym organizowa-
nym przez Państwową Straż Pożarną lub  
gminę. 

 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Marcinowice. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY 
 RADY GMaNY 

 JANINA KUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3624 

UCHWAŁA RADY UMINY SIEKIERCZYN 
NR XXIV/111/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie eeny skppp żyta do eelww wymiarp podatkp rolnego 
na 2009 rok 

 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 póin. zm.), 
art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku 
z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. Rada 
Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na ob-
szarze gminy Siekierczyn obniża się średnią cenę 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 roku z kwoty 55,80 zł za 1 0 żyta do kwoty 
40,00 ze za 1 q żyta. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku rolnego grunty: 
1) oddane w bezpłatne użytkowanie z tytułu prze-

kazania gospodarstwa rolnego na Skarb Pań-
stwa w zamian za świadczenie emerytalne, 

2) na których znajdują się kościoły, plebanie i inne 
obiekty kultu religijnego oraz cmentarze i drogi 
dojazdowe do cmentarzy, 

3) zajęte pod budowle infrastruktury technicznej 
służące dostarczaniu wody i odprowadzaniu 
ścieków. 

 
 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Siekierczyn 
nr Xaaa/48/07 z dnia 30 paidziernika 2007 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na 2008 r. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Siekierczyn. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie 
na rok podatkowy 2009. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 ANDRZEJ KUŹNIAR 
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3625 

UCHWAŁA RADY UMINY SIEKIERCZYN 
NR XXIV/112/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie podatkp od nierpeoomośei 

 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 póin. zm.) 
oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości od 
roku 2009 na terenie gminy Siekierczyn w następu-
jącej wysokości: 
1) od gruntów:  

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

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

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

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,62 ze 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 – 19,81 ze od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 4,65 ze od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

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

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budowle infrastruktury technicznej służące 

dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, 
2) grunty zajęte pod zbiornikami wodnymi re-

tencyjnymi, 
3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle 

zajęte na potrzeby prowadzenia działalności 
w zakresie: 
a) kultury, 
b) ochrony przeciwpożarowej, 
c) kultury fizycznej i sportu. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2), nie 
obejmują nieruchomości związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr Xaaa/49/07 Rady Gminy Sie-
kierczyn z dnia 30 paidziernika 2007 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Siekierczyn. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie 
od roku podatkowego 2009. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 ANDRZEJ KUŹNIAR 
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3626 

UCHWAŁA RADY UMINY SIEKIERCZYN 
NR XXIV/113/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie podatkp od środkww transportowyeo 

 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 póin. zm.) w 
związku z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uzależnia się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od rodzaju środka trans-
portowego, jego wpływu na środowisko naturalne, roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia w autobusach. 

§ 2 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od roku 2009 na terenie gminy Siekierczyn 
w następującej wysokości:  

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

wyprodukowane 
do 1999 r.    od 2000 r. 
---------------------------------- 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                700 zł      625 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              1 040 zł       935 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                1 250 zł    1 145 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 
nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

Dwie osie 
a) 12 13 1 040 1 250 
b) 13 14 1 250 1 350 
c) 14 15 1 350 1 460 
d) 15  1 460 1 560 

Trzy osie 
e) 12 17 1 250 1 350 
f) 17 19 1 350 1 460 
g) 19 21 1 460 1 560 
h) 21 23 1 560 1 660 
i) 23 25 1 660 1 770 
j) 25  1 770 1 870 

Rztery osie i więcej 
k) 12 25 1 560 1 660 
l) 25 27 1 660 1 995 
m) 27 29 1 995 2 130 
n) 29 31 2 130 2 620 
o) 31  2 620 2 620 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

wyprodukowane 
do 1999 r.    od 2000 r. 
---------------------------------- 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 725 zł         625 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                830 zł         725 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                      1 040 zł          935 zł 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
ilości osi i rodzaju zawieszenia:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

Dwie osie 
a) 12 18    830    935 
b) 18 25    935 1 065 
c) 25 31 1 065 1 275 
d) 31 36 1 820 2 000 
e) 36  1 820 2 000 

Trzy osie 
f) 12 36 1 665 1 940 
g) 36 40 1 940 2 030 
h) 40  2 080 2 630 

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

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

wyprodukowane 
do 1999 r.    od 2000 r. 
---------------------------------- 

a) od 7 ton do 9 ton włącznie                   520 zł         420 zł 
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                  730 zł         625 zł 

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

równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

Jedna oś 
a) 12 18    730    830 
b) 18 25    830    935 
c) 25  1 040 1 250 

Dwie osie 
d) 12 28 1 040 1 250 
e) 28 33 1 250 1 350 
f) 33 36 1 350 1 460 
g) 36 38 1 460 1 560 
h) 38  1 560 1 820 

Trzy osie 
i) 12 36 1 250 1 350 
j) 36 38 1 350 1 460 
k) 38  1 460 1 560 

 
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

wyprodukowane 
do 1999 r.    od 2000 r. 
--------------------------------- 

a) poniżej 30 miejsc                              1 040 zł          935 zł 
b) równej i wyższej niż 30 miejsc                         1.600 zł       1.550 zł 
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§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe ujęte w § 2 pkt 7 wykorzystywa-
ne wyłącznie do dowozu uczniów do szkół.  

§ 4 

Tracą moc uchwały Rady Gminy Siekierczyn: 
1) Nr Xaaa/50/07 z dnia 30 paidziernika 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych, 
2) Nr XaR/57/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków 

transportowych. 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2009 roku. 
 

 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 ANDRZEJ KUŹNIAR 
 
 

3627 

UCHWAŁA RADY UMINY SIEKIERCZYN 
NR XXIV/115/08 

z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany Statptp Uminnego Ośrodka Pomoey Spoeeezner 
w Siekierezynie 

 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 z póin. zm.) 
Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXXaX/226/06 Rady Gminy Siekier-
czyn z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekier-
czynie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006 r. Nr 110, 
poz. 1840) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 z póin. zm.)”. 

2) w § 6 dodaje się ppkt 7) w brzmieniu:  
„7) podejmowanie działań wobec dłużników ali-

mentacyjnych oraz przyznawanie i wypłaca-
nie świadczeń z funduszu alimentacyjnego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Siekierczyn. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNaRZĄRY RADY 

 ANDRZEJ KUŹNIAR 

 

3628 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEUO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

o wynikaeo wyborww pzppeeniarzeyeo do Rady Mierskier w Szezytner 
przeprowadzonyeo w dnip 16 listopada 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547 z póin. zm.1) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podaje do pu-
blicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej 
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2008 r. 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 306 –  24560  – Poz. 3628 

I 

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
R. Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandyda-

tów. 
R. Wybrano 1 radnego. 
D. Uprawnionych do głosowania było 643 osoby. 
E. Wydano kart do głosowania 157 wyborcom. 
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 157, to jest 

24,42% uprawnionych do głosowania. 
G. Głosów ważnych oddano 156, to jest 99,36% ogólnej liczby głosów oddanych. 
H. Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,64% ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 

Wyniki wyborww: 
Okręg wyborezy nr 7, w którym wybierano 1 radnego. 
A. Wybory odbyły się. 
R. Głosowanie przeprowadzono. 
R. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 157. 
D. Głosów ważnych oddano 156. 
E. Radnz zostaea wybrana: 

z listy nr 2 KWW TERESY GĄRKa 
1) GĄRKA Teresa 

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 KOMaSARZ WYRORRZY 
 W WAŁRRZYRHU 

 MACIEJ EJSMONT 
 

------------------- 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127  Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, 
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. 

 
 
 
 

 

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 Ribliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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