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UCHWAŁA RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 
NR XXIII/105/08 

z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie trybu udzieba ia i rozbi za ia dota ii dba  iepubbi z y b pba ywe  
oświatowy b wymie io y b w art. 2 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 

działaią y b  a tere ie powiatu  amie  ogyrs iego 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz 
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Powiatu Kamiennogórskie-
go uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z bu-
dżetu Powiatu Kamiennogórskiego, zwanego dalej 
„Powiatem”, na 2inansowanie działalności placówek 
niepublicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 
ustawy o systemie oświaty, tj. placówek oświato-
wo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk 
młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainte-
resowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych 
2orm wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

§ 2 

Podstawę udzielenia dotacji stanowi kwota przewi-
dziana na jednego wychowanka tego rodzaju pla-
cówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
powiatu. 

§ 3 

Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia wniosku 
o udzielenie dotacji przez osobę prowadzącą niepu-
bliczną placówkę, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. Dotacja przekazywana jest na rachunek banko-
wy wskazany przez Dotowanego, maksymalnie 
w 12 ratach, nie później niż ostatniego dnia każ-
dego miesiąca, od którego przysługuje prawo do 
dotacji. 

2. Warunkiem przekazania drugiej i każdej następ-
nej raty dotacji jest złożenie przez Dotowanego 
rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

§ 5 

1. Rozliczanie  dotacji następuje na podstawie  
in2ormacji  obejmującej liczbę wychowanków, 
składanych przez Dotowanego wg wzoru okre-
ślonego w załączniku nr 2, do niniejszej uchwa-
ły. 

2. Nieprzekazanie in2ormacji, o której mowa w ust. 
1, spowoduje wstrzymanie kolejnych rat dotacji 
do czasu złożenia zaległej in2ormacji. 

3. In2ormację, o której mowa w ust. 1, przedkłada 
się do 10 dnia następnego miesiąca, a za mie-
siąc grudzień, nie później niż do dnia 27 grudnia 
danego roku. 

4. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z 
ostatecznego rozliczenia rocznego,  Dotowany 
dokonuje zwrotu  części  dotacji  w nieprzekra-
czalnym  terminie do  dnia  15  stycznia roku 
następnego. 

5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 
4, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 

6. W przypadku likwidacji placówki Dotowany zo-
bowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w 
nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od 
daty likwidacji. 

§ 6 

1. organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
rzetelności in2ormacji, na podstawie których 
ustalana jest wysokość dotacji. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – 
w wyniku których szkole lub placówce naliczono 
dotację w nadmiernej wysokości – nadpłacona 
dotacja podlega natychmiastowemu zwrotowi 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych,  liczonymi od dnia 
przekazania środków przez organ dotujący. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się darządowi Powia-
tu Kamiennogórskiego. 

§ 8 

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

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

DARIUSZ KUROWSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRUYSKIEGO 
NR XXIII/64/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia regubami u przyz awa ia i prze azywa ia stype diyw 
 a wyryw ywa ie sza s edu a yi y b dba u z iyw sz ył po adgim aziab-
 y b  oń zą y b się maturą w rama b Działa ia 2.2 „Wyryw ywa ie sza s 
edu a yi y b poprzez programy stype diab e” Ui tegrowa ego Programu 
                           Opera yi ego Rozwoiu Regio ab ego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Posta owie ia wstęp e 

§ 1 

Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Wałbrzyski. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do 

szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą; 
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną 

kończącą się maturą; 
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast, miasta 
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończą-
cych się maturą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992  
z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach Działania 2.2 „Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne” dintegrowanego Programu 
operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2inanso-
wany ze środków Europejskiego wunduszu Spo-
łecznego oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie 2ormy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze dinte-
growanego Programu operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu dPoRR oraz Ramowego Planu Reali-

zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego.  

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą 2i-
nansowane ze środków Europejskiego wunduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i  w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem.  

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natra2iają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł   2 

Cebe i formy pomo y 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w 2ormie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w 
zajęciach edukacyjnych.  

R o z d z i a ł   3 

Uasady i waru  i przyz awa ia stype diyw 

§ 6 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą; 
3) zamieszkują  obszary wiejskie. 

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria określone w ust. 1, jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium mają ucznio-
wie, którzy posiadają najniższe dochody.  

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Świdnicki środków 2i-
nansowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium 
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisem-
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nego oświadczenia o wykorzystaniu przyznane-
go stypendium na cele edukacyjne.   

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywa ia w ios yw  
stype diab y b 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 

rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie  
z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania w 
sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.  
Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych − orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełniony 2ormularz PIT – 2Z – oświadcze-
nie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl, 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu oraz w szkołach po-
nadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat 
Wałbrzyski.  

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 
7 należy złożyć w wyznaczonym terminie w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie - o 

czym decyduje data wpływu do Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu;  

2) wniosku niezawierającego kompletu doku-
mentów, o których mowa w § 7ust. 2; 

3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-
pełnione załączniki, o których mowa w § 7 
ust. 2. 

§ 9 

1. dasady przyznawania i ustalania wysokości sty-
pendiów określone zostaną w porozumieniach 
zawartych przez poszczególne Powiaty z obsza-
ru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji  programu  
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego. 

2. Uczeń zakwali2ikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stype dium 

§ 10 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium. 

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium określa się na poziomie  
20 godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 11 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-

nych. 
§ 12 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
in2ormacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków 2inansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2.  

R o z d z i a ł   6 

Posta owie ia  oń owe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się darządowi Powia-
tu Wałbrzyskiego. 

§15 

Traci moc uchwała nr XLI/86/06 Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2006 r. w 
sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się maturą, publicznych będących jednostkami or-
ganizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego i niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicznych, dotowa-
nych przez Powiat Wałbrzyski.  

§16 

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. 
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3784 

UCHWAŁA RADY POWIATU UABKOWICKIEGO 
NR XXI/125/2008 

z dnia 30 października 2008 R. 2008 r. 

w sprawie ustabe ia regubami u przyz awa ia i prze azywa ia stype diyw 
 a wyryw ywa ie sza s edu a yi y b dba u z iyw sz ył po adgim aziab-
 y b dba młodzieży  oń zą y b się maturą w rama b Działa ia 2.2 Wyryw-
 ywa ie sza s edu a yi y b poprzez programy stype diab e Ui tegrowa ego 
                     Programu Opera yi ego Rozwoiu Regio ab ego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu dąbkowickiego uchwala, co następuje:  

 
 

R o z d z i a ł   l 

Posta owie ia wstęp e 

§ 1 

Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym i dotującym jest Powiat dąbkowicki. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do 

szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą: 
2) szkole –oznacza to szkolę ponadgimnazjalną dla 

młodzieży kończącą się maturą; 
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast miasta 
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkól ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży kończących się ma-
turą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczące] się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia  
23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255. z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów Ludzkich w regionach Działania 2.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne dintegrowanego Programu 
operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2inanso-
wany ze środków Europejskiego wunduszu Spo-
łecznego oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie 2ormy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze dinte-
growanego Programu operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”. Uzupełnienia 
Programu dPoRR oraz Ramowego Planu Reali-

zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą 2i-
nansowane ze środków Europejskiego wunduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem. 

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkól ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natra2iają na bariery w do-
stępie do edukacji. 

R o z d z i a ł   2 

Cebe i formy pomo y 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w 2ormie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w 
zajęciach edukacyjnych. 

R o z d z i a ł   3 

Uasady i waru  i przyz awa ia stype diyw 

§ 6 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkól ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą; 
3) zamieszkują obszary wiejskie: 

2. W przypadku. gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria określone w ust. 1, jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium mają ucznio-
wie, którzy posiadają najniższe dochody. 

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat dąbkowicki środków 2i-
nansowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium 
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisem-
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nego oświadczenia o wykorzystaniu przyznane-
go stypendium na cele edukacyjne. 

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywa ia w ios yw stype diab y b 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2.1Do wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 

rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia 
wniosku, o przyznanie stypendium, zgodnie z 
§ 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Poli-
tyki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.  
w sprawie sposobu i trybu postępowania  
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
Nr 105, poz. 881. z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełniony 2ormularz PIT – 2Z – oświadcze-
nie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
strome internatowej www.bip.zabkowicki.po-
wiat.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w dąbkowicach Śląskich 
oraz w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych i dotowanych przez Powiat. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§ 7 składa się w Wydziale oświaty Starostwa 
dąbkowickiego, ul. B. Prusa 5 

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie –  

o czym decyduje data wpływu w Starostwie, 
2) wniosku niezawierającego kompletu doku-

mentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-

pełnione załączniki, o których mowa w § 7 
ust. 2. 

§ 9 

1. dasady przyznawania i ustalania wysokości sty-
pendiów określone zostaną w porozumieniu za-
wartym przez Powiat dąbkowicki z Powiatem 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu 
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego. 

2. Uczeń zakwali2ikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł   5 

Wypbata stype dium 

§ 10 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium. 

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium, określa się na poziomie 20 
godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 11 

Liczeń traci prawo do otrzymywania stypendium  
w następujących przypadkach:  
1) skreślenia z listy uczniów,  
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-

nych. 
§ 12 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
in2ormacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków 2inansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2. 

R o z d z i a ł   6 

Posta owie ia  oń owe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się darządowi Powia-
tu dąbkowickiego. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XXXVI/242/2006 Rady Po-
wiatu dąbkowickiego z dnia 14 września 2006 r. w 
sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów ze środków Europejskiego wunduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa na wyrówny-
wanie szans edukacyjnych dla uczniów szkól Po-
nadgimnazjalnych kończących się maturą, prowa-
dzonych lub dotowanych przez Powiat dąbkowicki 
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 200ó r. 
Nr 214, poz. 3052). 

§ 16 

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. 
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3785 

UCHWAŁA RADY POWIATU UŁOTORYJSKIEGO 
NR XXIV/128/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie ustabe ia regubami u przyz awa ia i prze azywa ia stype diyw 
 a wyryw ywa ie sza s edu a yi y b dba u z iyw sz ył po adgim aziab-
 y b  oń zą y b się maturą w rama b Działa ia 2.2 Wyryw ywa ie sza s 
edu a yi y b poprzez programy stype diab e Ui tegrowa ego Programu 
                            Opera yi ego Rozwoiu Regio ab ego 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu dłotoryjskiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Posta owie ia wstęp e 

§ 1 
Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat dłotoryjski. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu –  oznacza to osobę uczęszczającą do 

szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą; 
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną 

kończącą się maturą; 
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast, miasta 
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży kończących się ma-
turą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia  
23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.); 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne dintegrowanego Programu opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego 2inansowany ze 
środków  Europejskiego wunduszu Społecznego 
oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie 2ormy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze dinte-
growanego Programu operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu dPoRR oraz Ramowego Planu Reali-
zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego.  

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą 2i-
nansowane ze środków Europejskiego wunduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem.  

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natra2iają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł   2 

Cebe i formy pomo y 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w 2ormie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w 
zajęciach edukacyjnych.  

R o z d z i a ł   3 

Uasady i waru  i przyz awa ia stype diyw 

§ 6 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą; 
3) zamieszkują  obszary wiejskie; 

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium mają ucznio-
wie, którzy posiadają najniższe dochody.  

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat dłotoryjski środków 2i-
nansowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub osoby podpisujące w imieniu 
uczniów umowy o przekazywaniu stypendium 
są zobowiązani do złożenia jednorazowo pisem-
nego oświadczenia o wykorzystaniu przyznane-
go stypendium na cele edukacyjne.   



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25105  – Poz. 3785 

R o z d z i a ł   4 

Tryb i zasady rozpatrywa ia w ios yw  
stype diab y b 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do  wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 

rok kalendarzowy poprzedzający rok                  
złożenia wniosku o przyznanie stypendium, 
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 
2005 r. w sprawie  sposobu i trybu postę-
powania w sprawach o świadczenia rodzinne 
(Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii                 
dowodu osobistego potwierdzającego miejsce 
stałego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełniony 2ormularz PIT – 2Z – oświadcze-
nie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.powiat-zlotoryja.pl, 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w dłotoryi oraz w szkołach ponad-
gimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat.   

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§ 7 składa się w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w dłotoryi.   

3. Wniosek, o którym mowa w § 7, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w § 7, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie – o 

czym decyduje data wpływu w Starostwie  
2) wniosku niezawierającego kompletu doku-

mentów, o których mowa w § 7 ust. 2, 
3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-

pełnione załączniki, o których mowa w § 7 
ust. 2. 

§ 9 

1. dasady przyznawania i ustalania wysokości sty-
pendiów określone zostaną w porozumieniach 
zawartych przez poszczególne powiaty z obsza-
ru Województwa Dolnośląskiego z Powiatem 
Świdnickim w celu wspólnej realizacji programu  
przy założeniu, że Powiat Świdnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego.  

2. Uczeń zakwali2ikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru       
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały w ciągu miesiąca od daty przyznania 
stypendium. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania 

R o z d z i a ł   5 

Wypłata stype dium 

§ 10 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium   

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium, określa się na poziomie 20 
godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 11 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-

nych. 
§ 12 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
in2ormacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków 2inansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2.  

R o z d z i a ł   6 

Posta owie ia  oń owe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się darządowi Powia-
tu dłotoryjskiego. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr LIV/296/2006 Rady Powiatu 
dłotoryjskiego z dnia 29 września 2006 r. w spra-
wie regulaminu przyznawania i przekazywania sty-
pendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą ze środków Europejskiego wunduszu Spo-
łecznego oraz środków Budżetu Państwa, zmienio-
na uchwałą nr LV/308/2006 z dnia 27 października 
2006 r. 

§ 16 

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. 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD PoWICTU 

 
JAN KOTYLAK 
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3786 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDUIE 
NR XXII/143/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmia y u bwały  r XXI/181/05 Rady Mieis iei w Bardzie z d ia 1 
 wiet ia 2005 r. w sprawie o reśbe ia regubami u udzieba ia pomo y mate-
riab ei o  bara terze so iab ym dba u z iyw zamiesz ały b  a tere ie 
                                               Gmi y Bardo 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 902 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada 
Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXI/181/05 Rady Miejskiej w Bardzie 
z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy Bardo wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stypendium przyznawane jest na okres okre-
ślony w art. 90d ust.10 ustawy”. 

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypen-
dium jest: 
1) złożenie wniosku, 
2) zamączenie do wniosku oświadczenia o sytu-

acji rodzinnej i materialnej ucznia.” 
3) w § 8 skreśla się ust. 3, 

4) w § 8 skreśla się ust. 6, 
5) w § 8 skreśla się ust.8. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bardo. 

§ 3 

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

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERA SZYMAŃSKA 
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3787 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOAESŁAWIEC 
NR XXIX/244/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie u bwabe ia mieis owego pba u zagospodarowa ia przestrze  ego 
tere yw zbo abizowa y b w mieś ie Bobesławie  

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 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) w 
związku z uchwałą nr VIII/57/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia  
25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście 
Bolesławiec, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec 
przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XIII/84/99 z dnia 28 wrze-
śnia 1999 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr 
XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta Bole-
sławiec nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008 r. Rada Miasta Bole-
sławiec uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogyb e 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mie-
ście Bolesławiec, obejmujący swymi granicami 
następujące obszary: 
1) obszar nr 1 - przy ul. Dolne Młyny, 
2) obszar nr 2 – przy ul. Tadeusza Kościuszki, 
3) obszar nr 3 – przy ul. Granicznej, 
4) obszar nr 4 – przy ul. Józe2a Ignacego Kra-

szewskiego. 
2. dałącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załączniki gra2iczne o numerach od 1 do 4 − 
rysunek planu na mapach w skali 1:1000, 
stanowiący integralną część uchwały, podzie-
lony na plansze obejmujące obszary wymie-
nione w ust. 1, 

2) załącznik nr 5 –  rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu in2rastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich 2inansowania, zgodnie z przepisami o 2i-
nansach publicznych. 

§ 2 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją następujące elementy, których określenie jest 
obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą: 
1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6 

ustawy), wymagające ich ukształtowania, 
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

3) obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nierucho-
mości. 

§ 3 

Następujące oznaczenia na rysunku planu są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia poszczególnych terenu zawierające: 

a) symbol literowy jednostki urbanistycznej, w 
której położony jest teren objęty ustaleniami 
planu, 

b) symbol określający przeznaczenie terenu, 
c) numer terenu wyróżniający go spośród in-

nych terenów, 
4) obowiązujące linie zabudowy, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) miejsca zmiany typu linii zabudowy, 
7) elementy historycznego układu przestrzennego 

do zachowania, 
8) teren obowiązkowo zagospodarowany zielenią. 
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§ 4 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ebewa ii fro towei – należy przez to rozumieć 

zewnętrzną powierzchnię ściany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elemen-
tami (2asada), zwrócona w kierunku ulicy, dro-
gi wewnętrznej lub placu, w której najczęściej 
umieszczone jest główne wejście do budynku, 

2) fro  ie dział i − należy przez to rozumieć część 
działki budowlanej, która graniczy z drogą  
(z której najczęściej odbywa się główny wjazd 
lub wejście na działkę), w kierunku której 
zwrócona jest elewacja 2rontowa budynku usy-
tuowanego na tej działce, 

3) ied ost e urba isty z ei – należy przez to ro-
zumieć obszar wydzielony ze struktury miasta 
w oparciu o model 2unkcjonalno-przestrzenny 
miasta przyjęty w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bolesławiec (uchwała Rady Miejskiej  
w Bolesławcu nr XIII/84/99 z dnia 28 września 
1999 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady 
Miasta w Bolesławcu nr XXVIII/274/04 z dnia 
22 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta 
Bolesławiec nr XXIX/243/08  z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r.) oznaczony literą C, B, Z, D, 
E, w, G, H, I lub J,  

4) bi ii zabudowy: 
a)  ieprze ra zab ei − należy przez to rozumieć 

linię ograniczającą obszar (samodzielnie lub 
łącznie z liniami rozgraniczającymi teren), na 
którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących 
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia te-
renu lub urządzeniami terenowymi komuni-
kacji, 

b) obowiązuią ei − należy przez to rozumieć li-
nię, wzdłuż której wymaga się usytuowania 
elewacji 2rontowej przynajmniej jednego bu-
dynku związanego z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu; dla pozostałych budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących 
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia te-
renu lub urządzeniami terenowymi komuni-
kacji linia ta stanowi nieprzekraczalną linię 
zabudowy,  

5) pba ie – należy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 uchwały,  

6) powierz b i użyt owei − należy przez to rozu-
mieć powierzchnię pomieszczeń służących do 
zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio 
z przeznaczeniem budynku (lub jego wydzielo-
nej części), mierzoną po wewnętrznej długości 
ścian na poziomie podłogi, za wyjątkiem po-
wierzchni klatek schodowych oraz szybów 
dźwigowych; powierzchnię pomieszczeń lub 
ich części oraz części kondygnacji o wysokości 

w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do 
powierzchni użytkowej budynku w 50%, a je-
żeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, po-
wierzchnię tę pomija się, 

7) powierz b i zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez budy-
nek w stanie wykończonym, liczoną w ze-
wnętrznym obrysie murów przyziemia, mierzo-
ną na poziomie terenu,  

8) przepisa b odręb y b – należy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także raty2ikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i 
organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii 
Europejskiej, obowiązujące w regulowanej 
dziedzinie, 

9) przez a ze iu tere u:  
a) podstawowym należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą 2ormą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych, 

b) ryw orzęd ym − należy przez to rozumieć 
rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające 
się w dowolnych proporcjach lub będące 
zamiennym sposobem zagospodarowania 
terenu oraz obiektów z nim związanych, 

c) uzupeł iaią ym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe i nie występuje samodzielnie na 
danym terenie, 

10) tere ie – należy przez to rozumieć obszar o 
określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wydzielony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi i oznaczony symbolem, 

11) urządze ia b towarzyszą y b – należy przez to 
rozumieć budynki garażowe, gospodarcze i hi-
gieniczno-sanitarne oraz inne urządzenia nie-
zbędne do prawidłowego 2unkcjonowania 
obiektów budowlanych lub stanowiące wypo-
sażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia in-
2rastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, pla-
ce manewrowe i postojowe oraz obiekty małej 
architektury, 

12) usługa b  ieu iążbiwy b − należy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczane do rodzajów przed-
sięwzięć wymagających sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko lub dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być 
wymagany (zgodnie z przepisami odrębnymi), 
nie wymagające stałej obsługi transportowej 
pojazdami o nośności powyżej 3.5 t, których 
charakter nie powoduje kon2liktów sąsiedztwa, 

13) ws aź i u zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy, do powierzchni działki 
budowlanej. 
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R o z d z i a ł   3 

Przepisy  oń owe 

§ 18 

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

 

§ 19 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Biuletynu In2ormacji Publicznej Urzędu Miasta Bole-
sławiec. 
 

PRdEWoDNIZdWZC RCDD 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Uałą z i  grafi z y  r 1 do u bwały Rady 
Miasta Bobesławie   r XXIX/244/08 z d ia 
29 paździer i a 2008 r. (poz. 3787) 
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Uałą z i  grafi z y  r 2 do u bwały Rady 
Miasta Bobesławie   r XXIX/244/08  
z d ia 29 paździer i a 2008 r. (poz. 3787) 
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Uałą z i  grafi z y  r 3 do u bwały Rady 
Miasta Bobesławie   r XXIX/244/08  
z d ia 29 paździer i a 2008 r. (poz. 3787) 
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Uałą z i  grafi z y  r 4 do u bwały Rady 
Miasta Bobesławie   r XXIX/244/08  
z d ia 29 paździer i a 2008 r. (poz. 3787) 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25131  – Poz. 3787 

Uałą z i   r 5 do u bwały Rady Miasta 
Bobesławie   r XXIX/244/08 z d ia  
29 paździer i a 2008 r. (poz. 3787) 

 
 

Rozstrzyg ię ie o sposobie reabiza ii, zapisa y b w pba ie, i westy ii z za resu i frastru -
tury te b i z ei,  tyre  abeżą do zadań włas y b gmi y oraz zasada b i b fi a sowa ia, 

zgod ie z przepisami o fi a sa b pubbi z y b 
dotyczy: 

mieis owego pba u zagospodarowa ia przestrze  ego 
tere yw zbo abizowa y b w mieś ie Bobesławie  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, miany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz.159,  zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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), 
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 2inansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) 
Rada Miasta Bolesławiec rozstrzyga, co następuje: 

§ 1 

dgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec, obejmującego swymi grani-
cami następujące obszary: 
− obszar nr 1 - przy ul. Dolne Młyny, 
− obszar nr 2 – przy ul. Tadeusza Kościuszki, 
− obszar nr 3 – przy ul. Granicznej, 
− obszar nr 4 – przy ul. Józe2a Ignacego Kraszewskiego 
przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu in2rastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, polegające na budowie i oświetleniu ulic. 

§ 2 

dgodnie z „Prognozą skutków 2inansowych miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec” inwestycje, o których mowa 
w § 1 polegać będą na: 
1) wzniesieniu ok. 40 słupów oświetleniowych, 
2) budowie i modernizacji ok. 295 mb ulic. 

§ 3 

1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2 wyniesie: 
1) oświetlenie ulic – ok. 72 000  zł, 
2) budowa ulic − ok. 347 500 zł, 

2. ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących  
w czasie realizacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na 
wykonanie inwestycji,  

3. Realizacja inwestycji zostanie s2inansowana z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł 2inansowania przewidzianych przepisami o 2inansach publicznych. 
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3788 

UCHWAŁA RADY MIASTA BOAESŁAWIEC 
NR XXIX/245/08 

z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie u bwabe ia mieis owego pba u zagospodarowa ia przestrze  ego 
dba tere u zbo abizowa ego przy Pb. Ks. J. Popiełusz i w Bobesław u 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159,  zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 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), w związku z uchwa-
łą nr XVI/140/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 28 listopada 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy pl. Ks. J. Popiełuszki 
w Bolesławcu, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec 
przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XIII/84/99 z dnia 28 wrze-
śnia 1999 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr 
XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta Bole-
sławiec nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008 r. Rada Miasta Bole-
sławiec uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogyb e 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu zlokalizowanego przy pl. Ks. J. 
Popiełuszki w Bolesławcu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar w kwartale ulic: Cdama Csny-
ka, Bielskiej, Ignacego Łukasiewicza i Karola 
Miarki. 

2. dałącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 

1:1000, stanowiący integralną część uchwa-
ły, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu in2rastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich 2inansowania, zgodnie z przepisami o 2i-
nansach publicznych. 

§ 2 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją następujące elementy, których określenie jest 
obowiązkowe, zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą: 
1) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-

bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

2) obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nierucho-
mości, 

3) szczególne warunki jego zagospodarowania oraz 
ograniczenia w użytkowaniu, w tym zakaz za-
budowy. 

§ 3 

Następujące oznaczenia na rysunku planu są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia poszczególnych terenu zawierające: 

a) symbol literowy jednostki urbanistycznej, w 
której położony jest teren objęty ustaleniami 
planu, 

b) symbol określający przeznaczenie terenu, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) miejsce obowiązkowej lokalizacji dominanty, 
6) obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, 
7) obszar przestrzeni publicznej. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) domi a  ie – należy przez to rozumieć budy-

nek lub jego część, koncentrujące uwagę ob-
serwatorów i wyróżniające się w sylwecie mia-
sta lub zespołu zabudowy indywidualną 2ormą 
architektoniczną, gabarytami lub wysokością, 
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2) ied ost e urba isty z ei – należy przez to ro-
zumieć obszar wydzielony ze struktury miasta 
w oparciu o model 2unkcjonalno-przestrzenny 
miasta przyjęty w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bolesławiec (uchwała Rady Miejskiej w 
Bolesławcu nr XIII/84/99 z dnia 28 września 
1999 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady 
Miasta w Bolesławcu nr XXVIII/274/04 z dnia 
22 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta 
Bolesławiec nr XXIX/243/08 z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r.) oznaczony literą C, B, Z, D, 
E, w, G, H, I lub J,  

3)  ieprze ra zab ei bi ii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię wyznaczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli naziemnych niebędących liniami przesy-
łowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urzą-
dzeniami terenowymi komunikacji, 

4) pba ie – należy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 uchwały,  

5) powierz b i zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez budy-
nek w stanie wykończonym, liczoną w ze-
wnętrznym obrysie murów przyziemia, mierzo-
ną na poziomie terenu,  

6) przepisa b odręb y b – należy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także raty2ikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji  
i organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii 

Europejskiej, obowiązujące w regulowanej 
dziedzinie, 

7) przez a ze iu tere u:  
a) podstawowym należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą 2ormą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych, 

b) ryw orzęd ym − należy przez to rozumieć 
rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające 
się w dowolnych proporcjach lub będące 
zamiennym sposobem zagospodarowania 
terenu oraz obiektów z nim związanych, 

c) uzupeł iaią ym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe i nie występuje samodzielnie na 
danym terenie, 

8) tere ie – należy przez to rozumieć obszar o 
określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wydzielony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi i oznaczony symbolem, 

9) urządze ia b towarzyszą y b – należy przez to 
rozumieć budynki garażowe, gospodarcze i hi-
gieniczno-sanitarne oraz inne urządzenia nie-
zbędne do prawidłowego 2unkcjonowania 
obiektów budowlanych lub stanowiące wypo-
sażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia in-
2rastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, pla-
ce manewrowe i postojowe oraz obiekty małej 
architektury, 

10) ws aź i u zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy kubaturowej, do po-
wierzchni działki budowlanej. 
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R o z d z i a ł   3 

Przepisy  oń owe 

§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego  

§ 11 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Biuletynu In2ormacji Publicznej Urzędu Miasta Bole-
sławiec. 
 
 
 

PRdEWoDNIZdWZC RCDD 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Uałą z i  grafi z y  r 1 do u bwały Rady 
Miasta Bobesławie   r XXIX/245/08  
z d ia 29 paździer i a 2008 r. (poz. 3788) 
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Uałą z i   r 2 do u bwały Rady Miasta 
Bobesławie   r XXIX/244/08 z d ia  
29 paździer i a 2008 r. (poz. 3788) 

 
 
 

Rozstrzyg ię ie o sposobie reabiza ii, zapisa y b w pba ie, i westy ii z za resu i frastru -
tury te b i z ei,  tyre  abeżą do zadań włas y b gmi y oraz zasada b i b fi a sowa ia, 

zgod ie z przepisami o fi a sa b pubbi z y b 
dotyczy: 

mieis owego pba u zagospodarowa ia przestrze  ego 
dba tere u zbo abizowa ego przy Pb. Ks. J. Popiełusz i w Bobesław u 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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), 
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 2inansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada 
Miasta Bolesławiec rozstrzyga, co następuje: 
 
1. dgodnie z „Prognozą skutków 2inansowych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy pl. Ks. J. Popiełuszki w Bole-
sławcu”, stwierdza się brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu in2rastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

2. de względu na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu in2rastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków 2inan-
sowych. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDAINA-UDRÓJ 
NR XXI/122/08 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmie iaią a u bwałę  r XXII/113/04 Rady Miasta Jedbi a-Udryi 
z d ia 30 wrześ ia 2004 r. w sprawie zasad udzieba ia stype diyw dba 
u z iyw sz ył podstawowy b i gim aziab y b, dba  tyry b orga em 
                          prowadzą ym iest Gmi a Jedbi a-Udryi 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada 
Miasta Jedlina-ddrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-
ddrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Jedlina-ddrój z późn. zmia-
nami, wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 5: 

a) w ust 1: 

– litera c otrzymuje brzmienie: 
„c) uczeń zdobył co najmniej trzecie miej-

sce w konkursie lub olimpiadzie 
przedmiotowej co najmniej na szcze-
blu szkolnym, lub został laureatem 
bądź 2inalistą konkursów o randze co 
najmniej ponadgminnej. Wykaz kon-
kursów wewnątrzszkolnych oraz kon-
kursów zewnętrznych przedstawia 
Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawo- 
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wej Burmistrzowi Miasta do dnia  
31 października każdego roku”, 

b) w ust. 2: 
– litera a otrzymuje brzmienie: 

„a) uczeń uzyskał średnią ocen na świa-
dectwie szkolnym z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0. 
W przypadku uczniów klas III dodat-
kowym kryterium jest uzyskanie mi-
nimum 80% maksymalnej liczny 
punktów z egzaminu gimnazjalnego”.  

– litera c otrzymuje brzmienie: 
„c) uczeń zdobył co najmniej trzecie miej-

sce w konkursie lub olimpiadzie 
przedmiotowej co najmniej na szcze-
blu szkolnym, lub został laureatem 
bądź 2inalistą konkursów o randze co 
najmniej ponadgminnej. Wykaz kon-
kursów wewnątrzszkolnych oraz kon-
kursów zewnętrznych przedstawia 
Dyrektor Gimnazjum Miejskiego Bur-
mistrzowi Miasta do dnia 31 paź-
dziernika każdego roku”  

c) w ust. 3 po literze c dodaje się literę d w 
brzmieniu: 
„d) mają wybitne osiągnięcia sportowe w 

grach zespołowych – są zdobywcami mi-
nimum trzeciego miejsca w rozgrywkach 
sportowych na szczeblu ponadgminnym i 
zostali wytypowani przez radę pedago-
giczną  szkoły, do której uczęszczają. Dy-

rektor w imieniu Rady Pedagogicznej skła-
da wniosek o stypendium tylko dla jedne-
go ucznia uzasadniając jego szczególne 
osiągnięcia sportowe. 

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.Do wniosku należy dołączyć: kopię ostatnie-

go świadectwa szkolnego oraz kopię dy-
plomów otrzymanych za osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne lub sportowe. W przy-
padku uczniów klas VI szkoły podstawowej 
i III gimnazjum – kopie zaświadczenia  
o uzyskanych punktach z egzaminu końco-
wego.” 

3) wzór wniosku stanowiący załącznik do uchwały 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 3 

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

PRdEWoDNIZdCZD 
RCDD MICSTC 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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Uałą z i  do u bwały Rady Miasta Jedbi a-
Udryi  r XXI/122/08 z d ia 30 paździer i a 
2008 r. (poz. 3789) 
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3790 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JEAENIEJ GÓRY 
NR 282/XXXIX/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

w sprawie zmia y u bwały  r 179/XXVII/2008 Rady Mieis iei Jebe iei Gyry 
z d ia 13 maia 2008 r. w sprawie udzieba ia regio ab ei pomo y 
         i westy yi ei w formie zwob ie ia od podat u od  ieru bomoś i 

 Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006 . Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transpor-
towych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, 
poz. 927) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 179/XXVII/2008 Rady Miejskiej Je-
leniej Góry z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
2ormie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pomoc na podstawie uchwały będzie udzie-
lania zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków trans-
portowych, stanowiących regionalną pomoc in-
westycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) zwanego 
dalej „rozporządzeniem”. 

2) w§ 2ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. dwalnia  się od podatku od nieruchomości, 

w ramach regionalnej pomocy inwestycyj-
nej, nowo wybudowane budynki i budowle, 
związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, stanowiące nowe inwestycje w 
rozumieniu § 2 pkt 3 „rozporządzenia”, bę-

dące w posiadaniu przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą na terenie 
Jeleniej Góry”. 

3) dałącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

4) dałącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 3 

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

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD MIEJSKIEJ 

 
HUBERT PAPAJ 
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Uałą z i   r 1 do u bwały Rady Mieis iei 
Jebe iei Gyry  r 282/XXXIX/2008 z d ia 
12 bistopada 2008 r. (poz. 3790) 
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Uałą z i   r 2 do u bwały Rady Mieis iei 
Jebe iei Gyry  r 282/XXXIX/2008 z d ia 
12 bistopada 2008 r. (poz. 3790) 
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3791 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIAICUU 
NR XXVIII/153/08 

z dnia 6 lipca 2008 r. 

o zmia ie u bwały w sprawie zasad usytuowa ia mieis  sprzedaży i poda-
wa ia  apoiyw ab obobowy b oraz  ustabe ia bi zby pu  tyw sprzedaży  a-
poiyw zawieraią y b powyżei 4,5% ab obobu (z wyiąt iem piwa), przez a-
 zo y b do spoży ia poza mieis em sprzedaży ia  i w mieis u 
                              sprzedaży  a tere ie gmi y Mibi z 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany do  uchwały nr 
XVII/140/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży na terenie gminy Milicz: § 6 pkt 1 
uchwały otrzymuje brzmienie: 
„1) poza miejscem sprzedaży – 60 (sześćdziesiąt)”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Milicz. 

§ 3 

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

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

EDMUND BIENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODSCU 
NR XXIV/236/08 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie regubami u dostar za ia wody i odprowadza ia ś ie yw  
 a tere ie Gmi y Nowogrodzie  

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 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 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogro-
dziec” o następującej treści. 

Regubami  dostar za ia wody i odprowadza ia 
ś ie yw  a tere ie Gmi y Nowogrodzie  

R o z d z i a ł   I 

Posta owie ia ogyb e 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki 
korzystania z usług w zakresie zbiorowego za-

opatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych 
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za 
pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Nowogrodziec. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
1) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 Nr 123, 
poz. 858 ze zm.), 

2) „Umowa” należy przez to rozumieć następu-
jące rodzaje umów: 
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a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków, 

b) umowa o zaopatrzenie w wodę, 
c) umowa o odprowadzanie ścieków, 

3) „odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot 
będący stroną jednej z umów wymienionych 
w pkt 2), 

4) „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyj-
ne − zwane dalej „Przedsiębiorstwo”, należy 
przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumie-
niu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 
2007 Nr 155, poz. 1095, ze zm.), który 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbioro-
wego odprowadzania ścieków. 

§ 3 

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w 
oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków udzielone przez Burmistrza No-
wogrodźca. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia 
w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie 
na podstawie pisemnej umowy zawartej z od-
biorcą. 

§ 4 

odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz 
warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 

R o z d z i a ł   II 

Mi imab y poziom świad zo y b usług w za resie 
dostar za ia wody i odprowadza ia ś ie yw 

§ 5 

Poziom świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług 
w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz pozwolenie wod-
no-prawne wydane na podstawie odrębnych prze-
pisów. 

§ 6 

1. Maksymalną ilość dostarczanej wody określa 
umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z od-
biorcą. Umowa winna także określać maksymal-
ne ilości ścieków, a w przypadku ścieków prze-
mysłowych dopuszczalny poziom ich zanie-
czyszczeń wynikający z posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo technicznych i technologicz-
nych możliwości ich oczyszczania. 

2. Wymagane ciśnienie wody określa aktualne roz-
porządzenie Ministra In2rastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (aktualnie 
obowiązujące Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze 
zm.). 

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w aktual-
nym rozporządzeniu Ministra ddrowia  
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (aktualnie 
obowiązujące Dz.U.2007 Nr 61, poz. 417). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków prze-
mysłowych oraz warunki ich wprowadzania do 
urządzeń kanalizacyjnych reguluje aktualne roz-
porządzenie Ministra Budownictwa w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ście-
ków przemysłowych oraz warunków wprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (ak-
tualnie obowiązujące Dz. U. 2006 Nr 136,  
poz. 964). 

§ 7 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do in2ormowa-
nia Burmistrza Nowogrodźca, na koniec każdego 
kwartału, o jakości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. 

R o z d z i a ł   III 

Sz zegyłowe waru  i i tryb zawiera ia umyw  
z Odbior ami usług 

§ 8 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć 
Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowa-
dzanie ścieków na wniosek odbiorcy, którego 
nieruchomość zostanie przyłączona do sieci. 

2. d odbiorcami korzystającymi zarówno z usług 
zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadza-
nia ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć 
jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków. 

3. W Umowach dotyczących odprowadzania ście-
ków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia 
wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w 
§ 6 ust. 4. 

§ 9 

1. odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pi-
semny wniosek o zawarcie umowy w terminie 
określonym w warunkach technicznych przyłą-
czenia, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi 
bez konieczności zmiany pozostałych warunków 
świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystą-
pieniu.  

2. Po odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przy-
łącza kanalizacyjnego ponowne przyłączenie do 
sieci następuje po złożeniu przez odbiorcę wnio-
sku o zawarcie Umowy.  

3. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty zło-
żenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu 
Umowę. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpo-
wiednie zastosowanie również w przypadku 
składania przez właściciela lub zarządcę budynku 
wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z 
osobami korzystającymi z lokali. 

§ 10 

odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania  
z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  
w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowo-
dujący pogorszenia jakości usług świadczonych 
przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działal-
ności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do: 
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia awarii, ska-
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żenia chemicznego lub bakteriologicznego wody 
w sieci wodociągowej na skutek m. in. co2nięcia 
się wody z instalacji wodociągowej, powrotu 
ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania, 

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażenio-
wych w przypadkach i na warunkach określo-
nych odrębnymi przepisami, 

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
niepowodujący zakłóceń 2unkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej, 

4) in2ormowania Przedsiębiorstwa o własnych uję-
ciach wody, w celu prawidłowego ustalania 
opłat za odprowadzanie ścieków, 

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej 
oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wy-
łącznie w celach określonych w warunkach 
przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy za-
wartej z Przedsiębiorstwem, 

6) zapewnienia niezawodnego działania posiada-
nych instalacji i przyłączy wodociągowych lub 
instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządze-
niem pomiarowym włącznie, 

7) podjęcia działań ograniczających skutki awarii 
oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w 
celu usunięcia awarii lub kontroli działania urzą-
dzeń pomiarowych, wodociągowych, kanaliza-
cyjnych i przyłączy. 

R o z d z i a ł   IV 

Sposyb rozbi zeń w opar iu o  e y i staw i opłat 

§ 11 

Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podsta-
wie obowiązujących przepisów i zatwierdzonych 
tary2, z wyjątkiem odprowadzania ścieków do in-
stalacji zakończonej zbiornikiem bezodpływowym, 
co regulują inne przepisy. 

§ 12 

1. W rozliczeniach strony umowy zobowiązane są 
stosować aktualną tary2ę zatwierdzoną uchwałą 
Rady Miejskiej Nowogrodźca lub wprowadzoną 
w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez konieczności 
zmiany umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ogłasza tary2ę w sposób oraz 
w terminie określonym w ustawie. 

3. Tary2a obowiązuje przez jeden rok. 
4. dmiana tary2y nie wymaga zmiany umowy. 

§ 13 

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzanie ścieków określa ustawa oraz 
umowa. 

§ 14 

Ustalanie ilości i jakości ścieków przemysłowych 
zrzucanych przez zakłady do sieci kanalizacyjnej 
odbywa się według następujących zasad: 
1) jakość odprowadzanych ścieków przemysło-

wych określa się na podstawie pobranych pró-

bek ścieków z ustalonych obustronnie studzie-
nek pomiarowych, 

2) koszt wykonania analizy jakości ścieków z za-
strzeżeniem pkt. 3 ponosi Przedsiębiorstwo, 

3) w przypadku przekroczenia maksymalnej do-
puszczalnej wartości wskaźników zanieczysz-
czeń określonych w umowie − koszt wykonania 
analizy jakości ścieków ponosi dostawca ście-
ków przemysłowych, 

4) ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych 
określa się na podstawie urządzenia pomiarowe-
go zamontowanego i utrzymywanego na koszt 
dostawcy ścieków, 

5) dopuszcza się stosowanie rozliczeń za ilość 
zrzuconych ścieków przemysłowych jako równą 
ilości wody pobranej na podstawie wskazań za-
montowanych wodomierzy głównych. 

R o z d z i a ł   V 

Waru  i przyłą za ia do sie i 

§ 15 

1. Przyłączanie nieruchomości do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny 
wniosek o przyłączenie z jednoczesnym określe-
niem warunków przyłączenia, zwanych dalej 
„warunkami przyłączenia”, złożony przez osobę 
ubiegającą się o przyłączenie. 

2. d wnioskiem o przyłączenie do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej może występować 
osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania  
z nieruchomości, która ma być przyłączona do 
sieci. 

3. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przyłączenie do sieci 
osobie, która korzysta z nieruchomości o nieure-
gulowanym stanie prawnym. 

§ 16 

odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci za-
łącza do wniosku: 
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do ko-

rzystania z nieruchomości, której dotyczy wnio-
sek, a w przypadku nieruchomości o nieuregu-
lowanym stanie prawnym, opis jego statusu 
prawnego w stosunku do nieruchomości, 

2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytu-
owanie nieruchomości względem istniejących 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz in-
nych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 17 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia  
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia 
ich wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodocią-

gowej lub kanalizacyjnej z instalacjami od-
biorcy, 

2) określenie maksymalnej ilości wody z sieci, 
3) miejsca zainstalowania wodomierza główne-

go oraz miejsca zainstalowania urządzenia 
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pomiarowego liczącego ilość odprowadza-
nych ścieków, 

4) wytyczne dotyczące zawartości opracowania 
projektowego, 

5) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków. 

§ 18 

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu wa-
runków przyłączenia, o których mowa w § 16  
i zawarciu umowy. 

§ 19 

Realizacja budowy przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych odbywa się na koszt osoby ubie-
gającej się o przyłączenie i pozostaje jej własnością. 

§ 20 

Dokumentację projektową przyłączenia nierucho-
mości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wy-
konuje osoba ubiegająca się o przyłączenie za po-
średnictwem projektanta posiadającego odpowied-
nie uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w sprawie samodzielnych 2unkcji 
technicznych w budownictwie (aktualnie obowiązu-
jące ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003  
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

§ 21 

1. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłą-
czy stanowi potwierdzenie prawidłowości wy-
konania podłączenia i przyłączy. 

2. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłą-
czy powinien zawierać co najmniej: 
1) datę odbioru, 
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, 
kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długo-
ści, 

3) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza 
kanalizacyjnego, 

4) skład komisji dokonującej odbioru, 
5) adres nieruchomości do której wykonano 

podłączenie, 
6) podpisy członków komisji. 

R o z d z i a ł   VI 

Te b i z e waru  i o reśbaią e możbiwoś i dostępu 
do usług wodo iągowo- a abiza yi y b 

§ 22 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia do sieci w przypadku braku technicznych 
możliwości świadczenia usług, a w szczególno-
ści: 
1) braku sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości 
objętej wnioskiem, 

2) złego stanu technicznego istniejących urzą-
dzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, 

3) niewystarczającego przekroju lub ciśnienia w 
istniejących przewodach. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane 

bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź zo-
stało wykonane niezgodnie z wydanymi warun-
kami technicznymi. 

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych w poszczególnych latach wy-
znaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa, opracowane na podstawie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy oraz miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

§ 23 

Miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru ścieków 
jest granica własności przyłączy, urządzeń i instala-
cji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

R o z d z i a ł   VII 

Sposyb postępowa ia w przypad u  iedotrzyma ia 
 iągłoś i usług i odpowied i b parametryw dostar-
 za ei wody i wprowadza y b do sie i  
                      a abiza yi ei ś ie yw 

§ 24 

o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 25 

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w 
dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej 
jakości Przedsiębiorstwo powinno poin2ormować 
odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co naj-
mniej na 2 dni przed planowanym terminem. 

§ 26 

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczają-
cej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapew-
nić zastępczy punkt poboru wody i poin2ormo-
wać odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach ko-
rzystania. 

2. da wodę pobraną z zastępczych punktów pobo-
ru wody pobierane są opłaty na podstawie cen  
i stawek opłat określonych w obowiązującej ta-
ry2ie. 

§ 27 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub 
zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach  
i na warunkach określonych w art. 8 ustawy. 

R o z d z i a ł   VIII 

Prawa i obowiąz i Odbior yw usług zaopatrze ia  
w wodę i odprowadza ia ś ie yw 

§ 28 

odbiorca ma prawo do stałej i niezakłóconej do-
stawy wody i odprowadzania ścieków na zasadach 
i warunkach określonych w Ustawie, niniejszym 
Regulaminie i w umowie zawartej z Przedsiębior-
stwem. 
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§ 29 

1. odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez 
ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodze-
niami mechanicznymi lub skutkami niskich tem-
peratur, a także prawidłowe utrzymanie stu-
dzienki czy też pomieszczenia, w którym są za-
montowane oraz przed dostępem osób nie-
uprawnionych. 

2. odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowe-
go usunięcia awarii na przyłączu będącym w je-
go posiadaniu. W przypadku nieusunięcia awarii 
w ciągu 5 godz. od powiadomienia, Przedsię-
biorstwo może usunąć awarię, a poniesionymi 
kosztami i stratami obciążyć odbiorcę. 

§ 30 

odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiasto-
wego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza główne-
go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, oraz o zmianach technicznych w instalacji 
wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie 
sieci. 

§ 31 

1. odbiorca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania należności za dostawę wody i od-
prowadzanie ścieków. 

2. dgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do 
2aktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

§ 32 

odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powia-
damiania Przedsiębiorstwa o zmianach własno-
ściowych nieruchomości lub zmianach użytkownika 
lokalu. 

R o z d z i a ł   IX 

Sta dardy obsługi Odbior yw usług, sposyb zała-
twia ia re bama ii oraz wymia a i forma ii w za-
 resie za ły eń w dostawie wody i odprowadza iu  
                               ś ie yw 

§ 33 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania 
wszelkich istotnych in2ormacji dotyczących: 
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez 

odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków, 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej przez nowych odbior-
ców, 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody 
lub w odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 
2. Jeżeli prośba o udzielenie in2ormacji została 

przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela 
odpowiedzi w tej samej 2ormie w terminie 14 
dni od otrzymania prośby. 

3. Jeżeli udzielenie in2ormacji wymaga ustaleń 
wymagających okresów dłuższych niż termin 

wskazany w ust. 2. Przedsiębiorstwo przed 
upływem terminu wskazanym w ust. 2 in2ormu-
je o tym 2akcie osobę, która złożyła prośbę o in-
2ormację i wskazuje jej ostateczny termin udzie-
lenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypad-
ku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zło-
żenia prośby. 

§ 34 

1. odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotyczących ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście 
przez zainteresowanego w siedzibie Przedsię-
biorstwa, listem poleconym lub za pomocą pocz-
ty elektronicznej i rozpatrywane są przez darząd 
Przedsiębiorstwa. 

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powia-
domienia zainteresowanego o sposobie zała-
twiania reklamacji w terminie 30 dni od daty 
wpływu, a w przypadkach szczególnie skompli-
kowanych w terminie 60 dni od daty wpływu. 

R o z d z i a ł   X 

Waru  i dostar za ia wody  a  ebe 
prze iwpożarowe 

§ 35 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo-
żarowe, z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębior-
stwa są poszczególne jednostki ochotniczej Straży 
Pożarnej i Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej. 

§ 36 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe, z sieci bę-
dącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, dokonywana 
jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębior-
stwem. 

§ 37 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębior-
stwa, zobowiązani są do: 
1) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poża-

ru natychmiast po otrzymania zgłoszenia, 
2) przesłania przedsiębiorstwu do 15. następnego 

miesiąca comiesięcznego pisemnego zestawienia 
poboru wody na cele przeciwpożarowe zawiera-
jącego ilość pobranej wody, datę i miejsce jej 
pobrania. 

§ 38 

1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobra-
ną na cele przeciwpożarowe, stosując ceny 
ustalone w tary2ie, może też zawrzeć umowę  
z Gminą, w której określone zostaną zasady roz-
liczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożaro-
we, jak i inne cele wymienione w art. 22 usta-
wy. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpo-
żarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za 
każde pobranie z sieci. 
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R o z d z i a ł   XI 

Przepisy  oń owe 

§ 39 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnie-
nia niniejszego regulaminu na żądanie odbiorcy. 

 

 

 

§ 40 

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

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 
 
 
 
 

3793 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODSCU 
NR XXXV/250/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia pba u sie i oraz gra i  obwodyw pubbi z y b sz ył pod-
stawowy b prowadzo y b przez Gmi ę Nowogrodzie  

 Na podstawie art. 17 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Dolnośląskiego Kuratora oświaty, Rada Miejska w Nowogrodźcu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowo-
grodziec: 
1) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców 

Mineralnych w Zzernej, Zzerna 52; 
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierał-

towie, Gierałtów 47; 
3) Szkoła Podstawowa w Godzieszowie, Godzie-

szów 96; 
4) Szkoła Podstawowa w Gościszowie, Gościszów 

152; 
5) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi wchodząca  

w skład despołu Szkół w Nowej Wsi, Nowa 
Wieś 26a; 

6) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Zhrobrego  
w Nowogrodźcu, Nowogrodziec ul. Sienkiewi- 
cza 8; 

7) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  
w Wykrotach, Wykroty, ul. 22 Lipca 108; 

8) Szkoła Podstawowa w debrzydowej, debrzydo-
wa 59. 

§ 2 

Ustala się następujące granice obwodów publicz-
nych szkół podstawowych wymienionych 
w § 1: 
1) obwód Szkoły Podstawowej im. Górników Su-

rowców Mineralnych w Zzernej obejmuje: Zzer-
ną; 

2) obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Gierałtowie obejmuje: Gierałtów; 

3) obwód Szkoły Podstawowej w Godzieszowie 
obejmuje: Godzieszów z wyłączeniem numerów 
od 132 do numeru 161, Wykroty, ul. Wyzwole-
nia; 

4) obwód Szkoły Podstawowej w Gościszowie 
obejmuje: Gościszów od numeru 1 do numeru 
281; 

5) obwód Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi obej-
muje: Kierżno, Nową Wieś, Nową Wieś Kol. Bie-
niec, debrzydowa od numeru 73 do numeru 184 
oraz od numeru 260 i powyżej; 

6) obwód Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Zhrobrego w Nowogrodźcu obejmuje: Gości-
szów od numeru 282 i powyżej, Milików, Kol. 
Milików, Nowogrodziec, Parzyce od numeru 1 
do numeru 90, dabłocie; 

7) obwód Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Wykrotach obejmuje: Godzieszów od 
numeru 132 do numeru 161, Wykroty bez  
ul. Wyzwolenia, dagajnik. 

8) obwód Szkoły Podstawowej w debrzydowej 
obejmuje: debrzydowa od numeru 1 do numeru 
72 oraz od numeru 185 do numeru 259, Parzy-
ce od numeru 92 do numeru 141. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr V/43/99 Rady Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec z dnia 27 lutego 1999 r. w 
sprawie planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych oraz granic ich obwodów. 

 

 

 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 roku. 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3794 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODSCU 
NR XXXV/251/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia pba u sie i oraz gra i  obwodyw pubbi z y b  
gim aziyw prowadzo y b przez Gmi ę Nowogrodzie  

 Na podstawie art. 17 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Dolnośląskiego Kuratora oświaty, Rada Miejska w Nowogrodźcu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujący plan sieci publicznych gim-
nazjów prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec: 
1) Gimnazjum im. Cdama Mickiewicza w Nowo-

grodźcu, Nowogrodziec, ul. Sienkiewicza 7; 
2) Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzące w skład 

despołu Szkół w Nowej Wsi, Nowa Wieś 26 a; 
3) Gimnazjum w Wykrotach, Wykroty, ul. 22 Lipca 

106. 

§ 2 

Ustala się następujące granice obwodów publicz-
nych gimnazjów wymienionych w § 1: 
1) obwód Gimnazjum im. Cdama Mickiewicza w 

Nowogrodźcu obejmuje: Gierałtów, Gościszów, 
Milików, Kol. Milików, Nowogrodziec, Parzyce, 
dabłocie; 

2) obwód Gimnazjum w Nowej Wsi obejmuje: 
Zzerna, Kierżno, Nowa Wieś, Nowa Wieś Kol. 
Bieniec, debrzydowa; 

3) obwód Gimnazjum w Wykrotach obejmuje: Wy-
kroty, Godzieszów, dagajnik. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr V/44/99 Rady Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec z dnia 27 lutego 1999 r. w 
sprawie planu sieci gimnazjów oraz granic ich ob-
wodów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 roku. 
 

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

WILHELM TOMCZUK 
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3795 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESUYCACH 
NR XXV/157/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie  ada ia  azwy ubi y 

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

 
 

§ 1 

Nadać nazwę nowej ulicy położonej w Pieszycach: 
Modrzewiowa − obejmuje drogę gminną, zlokalizo-
waną w granicach działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 673 (obr. Środkowe)o po-
wierzchni 0.0338 ha. 

§ 2 

Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa za-
łącznik gra2iczny do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Pieszyce. 

§ 4 

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

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD KONDRAT 
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Uałą z i  do u bwały Rady Mieis iei  
w Pieszy a b  r XXV/157/2008 z d ia 
30 paździer i a 2008 r. (poz. 3795) 
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3796 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 144/XXIV/2008 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

zmie iaią a u bwałę  r 137/XXIII/2008 Rady Mieis iei w Piławie Gyr ei 
z d ia 29 paździer i a 2008 r. w sprawie o reśbe ia stawe  w podat u od 
                                   ieru bomoś i  a 2009 ro  

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

 
 

§ 1 

W uchwale nr 137/XXIII/2008 Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej z dnia 29 października 2008 r. w 
sprawie określenia stawek w podatku od nierucho-
mości na 2009 rok w § 1 ust. 1 pkt 1 dopisuje się 
literę „c” o treści: „pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych − 
3,90 zł od 1 ha powierzchni”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 3 

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

PRdEWoDNIZdCZC 
RCDD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 

 
 
 
 

3797 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRUEMKOWIE 
NR XXVI/174/08 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

w sprawie ob iże ia  e y s upu 1 q żyta sta owią ą podstawę do  
obbi za ia podat u rob ego  a obszarze Gmi y Przem yw  a ro  2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z komunikatem Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

obniża się cenę skupu 1 kwintala żyta ogłoszoną w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 17 października 2008 r. przyjmowaną 
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy Przemków na 2009 r. z kwoty 
55,80 zł za 1o na 50,00 zł za 1 o. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Przemków. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD MIEJSKIEJ 

 
JACEK JANIKOWSKI 
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3798 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRUEMKOWIE 
NR XXVI/175/08 

z dnia 18 listopada 2008 r. 

w sprawie  o reśbe ia wyso oś i e wiwabe tu pie ięż ego za udział w dzia-
ła iu ratow i zym bub sz obe iu pożar i zym, orga izowa ym przez Pań-
stwową Straż Pożar ą bub gmi ę,  zło  om o bot i zy b straży pożar y b 
                         działaią y b  a tere ie gmi y Przem yw 

 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 ze zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w 
Przemkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zzłonek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym, organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny 
w wysokości 12,00 zł za każdą godzinę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Przemków. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD MIEJSKIEJ 

 
JACEK JANIKOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3799 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/183/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie  zasad ustaba ia wyso oś i e wiwabe tu dba  zło  yw O bot i-
 zy b Straży Pożar y b,  tyrzy u zest i zybi w działa ia b ratow i zy b bub 
sz obe iu pożar i zym orga izowa ym przez Państwową Straż Pożar ą 
                                                bub gmi ę 

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

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę godzinową ekwiwalentu pienięż-
nego za udział członków ochotniczych Straży Po-
żarnych w Wiązowie, Jutrzy ie i Łoiowi a b w: 
1. działa ia b ratow i zy b w wysokości 100% 

staw i 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogło-
szonego przez Prezesa GUS w Monitorze Pol-
skim o emeryturach i rentach za każdą godzinę 
udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
organizowanym przez PSP. 

2. w i  y b działa ia b w wysokości 50% staw i 
1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o eme-
ryturach i rentach za każdą godzinę udziału w 
działaniach (załącznik nr 1 do uchwały). 

3. w i  y b działa ia b w wysokości 40% staw i 
1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o eme-
ryturach i rentach za każdą godzinę udziału w 
działaniach (załącznik nr 1 do uchwały). 
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4. w i  y b działa ia b w wysokości 30% staw i 
1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o eme-
ryturach i rentach za każdą godzinę udziału w 
działaniach (załącznik nr 1 do uchwały). 

§ 2 

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu  Gminy po 
otrzymaniu wniosku z ochotniczej Straży Pożarnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego  i znajduje zastosowanie do oblicza-
nia ekwiwalentu począwszy od dnia 25 września 
2008 roku. 
 
 
 

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 

 
 

 
 
 
 
 
Uałą z i   r 1 do u bwały Rady Miasta  
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/183/08 z d ia  
7 bistopada 2008 r. (poz. 3799) 

 
 
 
RODUAJE DUIAŁAŃ 

 

Ap. Rodzaie działań Wyso ość staw i Uwagi 
1. Walka z pożarami 100% stawki 1/175  

2. 
Walka ze skutkami powodzi lub innych klęsk 
żywiołowych 

100% stawki 1/175  

 

Inne działania ratownicze (np. poszukiwania 
osób zaginionych, topielców itp. monitoring 
cieków wodnych w związku z zagrożeniem 
powodziowym) 

50% stawki 1/175  

3. 

Udział w zabezpieczeniu operacyjnym imprez 
masowych pod kątem ochrony ppoż. 
(obchody Dni Wiązowa, dożynki, różnego 
rodzaju wyścigów , dyżur w siedzibie KP PSP, 
itp.) 

40% stawki 1/175  

4. 

Udział w ćwiczeniach  organizowanych przez 
PSP (np. zawody sportowo-pożarnicze, 
ćwiczenia jednostek oSP włączonych do 
KSRG ) 

50% stawki 1/175  

5. Szkolenie  organizowane przez PSP 100% stawki 1/175  

6. 

Szkolenie kursowe nieorganizowane przez PSP 
lecz związane z ochroną przeciwpożarową (np. 
kurs pilarzy, kurs sterników motorowodnych, 
szkolenie operatorów agregatów) 

40% stawki 1/175  

7. 
Udział w kontrolach w zakresie ochrony ppoż. 
(kontrola zbiorników  ppoż., hydrantów itp.) 

40% stawki 1/175  

8. 
Ekwiwalent dla kierowców pojazdów 
pożarniczych będących w delegacji (np. 
wyjazd po zamówiony sprzęt pożarowy) 

30% stawki 1/175  

9. Inne działania i czynności nie ujęte w wykazie 30% stawki 1/175  
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3800 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/185/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie o reśbe ia wyso oś i stawe  podat u od  ieru bomoś i  
 a 2009 ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327) i art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych ((t.j. 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) ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. określa się następujące stawki podatku od nie-
ruchomości obowiązujące na terenie Miasta i 
Gminy Wiązów: 
1) od gru tyw: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwali2ikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków  –  0,74 zł od 1 m2  powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,88 
zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego –  0,36 zł od 1 m2 po-
wierzchni. 

2) od budy  yw bub i b  zęś i: 
a) mieszkalnych –  0,58 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 17,09 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu  kwali2iko-
wanym materiałem siewnym – 9,20 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,98 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 5,49 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

§ 2 

1. dwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty i budynki lub ich części: 

a) wykorzystywane na wykonanie zadań w 
zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kul-
tury 2izycznej i sportu, działalności biblio-
tecznej, 

b) zajęte na świetlice i cmentarze. 
2) grunty, budynki i budowle lub ich części wy-

korzystywane do prowadzenia działalności 
komunalnej związanej z zaspokojeniem zbio-
rowych potrzeb mieszkańców gminy w za-
kresie zaopatrywania w wodę oraz odprowa-
dzania ścieków. 

2. Budynki pozostałe lub ich części wyłączone z 
gospodarstw rolnych, przekazanych w ramach 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i 
przepisów dotyczących uzyskiwania rent struk-
turalnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 4 

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

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
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3801 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/186/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie o reśbe ia wyso oś i stawe  podat u od środ yw  
tra sportowy b  a 2009 ro  

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

 
 

§ 1 

1. określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i 
Gminy Wiązów: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 641,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 135,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 361,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna  
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych Nie mniej niż Mniej niż 

Stawki na rok 2009 Stawki na rok 2009 
Dwie osie 

12 13 84,00 231,00 
13 14 231,00 635,00 
14 15 635,00 894,00 
15  894,00 1 373,00 

Trzy osie  
12 17 228,00 399,00 
17 19 399,00 820,00 
19 21 820,00 1 064,00 
21 23 1 064,00 1 638,00 
23 25 1 638,00 1 730,00 
25  1 593,00 1 730,00 

Cztery osie i wię ei 
12 25 723,00 732,00 
25 27 732,00 1 143,00 
27 29 1 143,00 1 815,00 
29 31 1 815,00 2 607,00 
31  1 815,00 2 607,00 

 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1 380,00 zł, 

 
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą  o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
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Ai zba osi i dopusz zab a masa  ał owita zespołu 
poiazdyw:  iąg i  siodłowy +  a zepa;   iąg i  

babastowy + przy zepa (w to a b) 
Staw a podat u (w złoty b) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś iezd a (osie iezd e) z zawie-
sze iem p eumaty z ym bub 
uz a ym za ryw oważ e  

I  e systemy zawiesze ia 
osi iezd y b 

  Stawki na rok 2009 Stawki na rok 2009 
Dwie osie 

12 18 24,00 43,00 
18 25 388,00 527,00 
25 31 820,00 1010,00 
31  1 604,00 2 058,00 

Trzy osie 
12 40 1 368,00 1 890,00 
40  1 890,00 2 662,00 

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

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 277,00 zł, 

 
6) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą równą lub wyższą niż 12 ton: 

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

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

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

noważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych Nie mniej niż Mniej niż 

Stawki na rok 2009 Stawki na rok 2009 
Jed a oś 

12 18 26,00 43,00 
18 25 287,00 516,00 
25  516,00 906,00 

Dwie osie 
12 28 266,00 391,00 
28 33 777,00 1 075,00 
33 37 1 075,00 1 588,00 
37  1 398,00 2 008,00 

Trzy osie i wię ei 
12 37 1 092,00 1 517,00 
37  1 517,00 2 008,00 

 
4) od autobusów w zależności od  ilości miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 731,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 485,00 zł,  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 3 

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

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25163  – Poz. 3802 

3802 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/187/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie  opłaty od posiada ia psyw  a 2009 ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (1) (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza na terenie gminy Wiązów opłatę od 
posiadania psów. 

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów. 

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 
płatności opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala 
się w wysokości 40,00 zł od każdego psa.  

§ 3 

1. opłata od  posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uisz-
czenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę 
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej za-
płaty. 

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

3. Wprowadza się obowiązek rejestracji psów: 
1) Rejestrację psów na obszarze miasta prowa-

dzą – dakład Gospodarki Komunalnej w Wią-
zowie; 

2) Rejestrację psów na obszarze gminy prowa-
dzą sołtysi wsi na podstawie złożonych 
oświadczeń przez posiadaczy psów.    

§ 4 

1. Wpłaty opłaty dokonuje się bezpośrednio na 
konto Urzędu Miasta i Gminy Wiązów –  Bank 
Spółdzielczy oława o/Wiązów nr rachunku: 
919585 0007 0040 0400 1544 0003.       

2. Dopuszcza się dokonanie wpłat u sołtysów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 
stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 
 
 

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 
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3803 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/188/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie  ustabe ia wyso oś i dzie  y b stawe  opłat targowy b 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Mia-
sta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się następujące dzienne stawki opłaty tar-
gowej od osób 2izycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej dokonujących sprzedaży na ozna-
czonych targowiskach i placach targowych na te-
renie Miasta i Gminy Wiązów, w zależności od ro-
dzaju prowadzonej działalności handlowej: 
1. Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 

plat2ormy o dopuszczalnej ładowności do 1,5 
tony – 30,00 zł. 

2. Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 
plat2ormy o dopuszczalnej ładowności powyżej 
1,5 tony – 35,00 zł.  

3. Przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, skrzynki, 
roweru, wiadra itp. do 1 m2 zajmowanej po-
wierzchni – 7,00 zł 

4. Przy sprzedaży towaru niezależnie od branży ze 
stoiska, niebędącego budowlą o powierzchni do 
6 m2 włącznie – 15,00 zł, za każdy rozpoczęty 
m2 –10 zł. 

5. Przy sprzedaży towaru niezależnie od branży ze 
stoiska, nie będącego budowlą o powierzchni 
ponad 6 m2 – 17,00 zł za każdy rozpoczęty m2 
– 10 zł. 

§ 2 

1. W związku ze sprzedażą okolicznościową zniczy, 
kwiatów, choinek, ryb itp. w innych miejscach 
niż targowisko lub plac targowy dzienna stawka 
opłaty targowej za taką sprzedaż wynosi  
90,00 zł.  

2. opłaty targowe, o których mowa w § 1, w mie-
siącu styczniu i lutym ulegają obniżeniu i wynoszą: 
1) Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 

plat2ormy o dopuszczalnej ładowności do 1,5 
tony – 20,00 zł; 

2) Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy lub 
plat2ormy o dopuszczalnej ładowności powy-
żej 1,5 tony – 25,00 zł; 

3) Przy sprzedaży obnośnej: z ręki, kosza, 
skrzynki, roweru, wiadra – 5,00 zł; 

4) Przy sprzedaży towaru niezależnie od branży 
ze stoiska, niebędącego budowlą o po-
wierzchni do 6 m2 włącznie – 3,00 zł za każ-
dy rozpoczęty m2; 

5) Przy sprzedaży towaru niezależnie od branży 
ze stoiska, niebędącego budowlą o po-
wierzchni powyżej 6 m2 – 2,00 zł za każdy 
rozpoczęty m2. 

§ 3 

dwalnia się od opłaty targowej: 
Działalność handlową prowadzoną na 2estynach  
i innych imprezach organizowanych przez Radę 
Miasta i Gminy, jednostki organizacyjne Gminy, 
instytucje kultury, jak również organizacje społecz-
ne, oświatowe oraz charytatywne. 

§ 4 

1. darządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa. 

2. Inkasentem ustala się dakład Gospodarki Komu-
nalnej z siedzibą w Wiązowie przy ul. Daszyń-
skiego 35 oraz zleca się dGK pobór opłaty tar-
gowej. 

3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso 
opłaty targowej w wysokości 30% uzyskanych 
wpływów. 

4. Pobrana opłata targowa przez inkasenta, o któ-
rym mowa w ust. 2, winna być wpłacana na ra-
chunek bankowy  Gminy Wiązów w sposób na-
stępujący: 
1) za okresy miesięczne w terminie do 7 każde-

go miesiąca; 
2) za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia dane-

go roku obrachunkowego. 
5. Pobór opłaty targowej dokonuje wyłącznie na 

biletach opłaty targowej wydanych przez Urząd 
Miasta i Gminy Wiązów wg wzoru  zatwierdzo-
nego zarządzeniem nr 108/2006 z dnia 24 paź-
dziernika 2006 r.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XV/128/07 Rady Miasta  
i Gminy Wiązów z dnia 28 grudnia 2007 roku w 
sprawie określenia wysokości dziennych stawek 
opłat targowej na terenie Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 7 

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

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 
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3804 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/190/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie udzieba ia przedsiębior om pomo y regio ab ei  a wspiera ie 
 owy b i westy ii bub tworze ie  owy b mieis  pra y związa y b 
                                     z  owymi i westy iami 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) 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 ze zmianami) Rada 
Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się na obszarze Miasta i Gminy Wią-
zów zwolnienie od podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców stanowiące  pomoc regio-
nalną na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją udzielaną zgodnie z wytycznymi  
w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 
2007–2013 (Dz. Urz. UE Z Nr 54 z 4.03.2006) 
i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1628/2006 w 
sprawie stosowania  art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej 
(Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006) oraz zgodnie z 
warunkami   rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania 
przez gminy zwolnień od podatku od nierucho-
mości, stanowiących regionalną pomoc inwe-
stycyjną (Dz. U. z 2007 r. Nr 138,  
poz. 969). 

2. Przepisy uchwały stosuje się do podatników 
podatku od nieruchomości, o których mowa               
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami), będących 
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia  
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności go-
spodarczej (Dz. U. z 2007 r.  Nr 155, poz. 1095 
ze zmianami). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o rozporządzeniu, 
należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzie-
lania przez gminy zwolnień od podatku od nieru-
chomości, stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną (Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 969).  

§ 3 

1. dwalnia się od podatku od nieruchomości grun-
ty, budynki, budowle lub ich części stanowiące 
nowe inwestycje, zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej podejmowanej po raz pierw-
szy na terenie Miasta i Gminy Wiązów przez 
przedsiębiorców. 

2. de zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, może 
również skorzystać każdy przedsiębiorca, który 
poszerza swoją działalność. dwolnienie z podat-

ku od nieruchomości  obejmuje wówczas tylko 
nową inwestycję, zajętą na prowadzenia działal-
ności gospodarczej. 

3. dwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przy-
sługuje na okres jednego roku. 

§ 4 

1. dwalnia się od podatku od nieruchomości grun-
ty,  budynki, budowle lub ich części stanowiące 
nowe inwestycje, zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej,  w związku z utworzeniem 
przez przedsiębiorcę nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową  inwestycją, w przypadku  utwo-
rzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 

2. dwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługu-
je na okres: 
1) 2 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji 

utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pra-
cy, 

2) 3 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji 
utworzono co najmniej 25 nowych miejsc 
pracy, 

3) 4 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji 
utworzono co najmniej 50 nowych miejsc 
pracy, 

4) 5 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji 
utworzono co najmniej 100 nowych miejsc 
pracy. 

§ 5 

1. dgłoszenie, o którym mowa w § 10 rozporzą-
dzenia, przedsiębiorca składa w 2ormie pisemnej, 
jednak nie później jak w terminie do dnia  
31 grudnia 2013 roku. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie,  
o którym mowa w § 3 uchwały wraz ze zgło-
szeniem, o którym mowa w  ust. 1, zobowiąza-
ny jest przedłożyć projekt zamierzonej inwesty-
cji. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie,   
o którym mowa w § 4 uchwały wraz ze zgło-
szeniem, o którym mowa w  ust. 1, zobowiąza-
ny jest przedłożyć projekt zamierzonej inwestycji 
wraz z określeniem ilości powstania nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 
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§ 6 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o 
którym mowa w § 3  uchwały, zobowiązany 
jest przedłożyć do złożonego zgłoszenia, o któ-
rym mowa w § 5 uchwały, następujące doku-
menty: 
1) pozwolenie na budowę budynku lub budowli,  

w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego 
pozwolenia lub w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia inwestycji;  

2) pozwolenie na użytkowanie budynku lub bu-
dowli, w terminie 14 dni od otrzymania ni-
niejszego pozwolenia; 

3) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, 
wynikające z kosztorysu powykonawczego 
oraz o udziale własnym w nakładach związa-
nych z nową inwestycją, kwali2ikującym się 
do objęcia pomocą na podstawie § 10 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia, na druku stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały, w terminie 14 dni 
od sporządzenia dokumentów; 

4) oświadczenie, iż inwestycja jest nowa, zgod-
nie z przepisami rozporządzenia, na druku 
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały  
w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłosze-
nia;  

5) oświadczenie,  iż działalność prowadzona w 
związku z nową inwestycją jest inna niż 
wskazana w § 2 rozporządzenia oraz przed-
stawienie dokumentu wskazującego rodzaj 
działalności  jaki będzie realizowany w związ-
ku z nową inwestycją na druku stanowiącym 
załącznik nr 3  do uchwały, w terminie 14 dni 
od dnia sporządzenia dokumentu wskazują-
cego rodzaj działalności; 

6) in2ormację o innej pomocy publicznej otrzy-
manej na daną inwestycję, w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwali2ikowanych lub 
tego samego projektu inwestycyjnego na 
2ormularzu stanowiącym załącznik do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 
2007 roku w sprawie in2ormacji o otrzymanej 
pomocy publicznej oraz in2ormacji o nie-
otrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, 
poz. 413), w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania innej pomocy;  

7) oświadczenie, iż inwestycja została rozpoczę-
ta po złożeniu zgłoszenia o korzystaniu z po-
mocy regionalnej Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Wiązów na druku stanowiącym załącznik 
nr 4  do uchwały, w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia inwestycji; 

8) oświadczenie, iż poniesione koszty mieszczą 
się w katalogu określonym w § 6  rozporzą-
dzeniu,  na druku stanowiącym załącznik nr 5 
do uchwały, w terminie 14 dni od dnia za-
kończenia inwestycji; 

9) oświadczenie, iż nie ciąży na przedsiębiorcy 
obowiązek zwrotu pomocy wynikający  
z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej po-
moc za niezgodną  z prawem oraz wspólnym 
rynkiem, na druku stanowiącym załącznik  
nr 6 do uchwały, w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia inwestycji;  

10) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające 
poniesione koszty przez przedsiębiorców 
związanych z nową inwestycją, w terminie 
14 dni od dnia zakończenia inwestycji; 

11) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji  
przez okres określony w § 10 ust 1 pkt 3 
rozporządzenia, na druku stanowiącym za-
łącznik nr 7 do uchwały, w terminie 14 dni 
od dnia złożenia zgłoszenia, o którym mowa 
w § 5 uchwały. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie na 
podstawie § 4 uchwały  zobowiązany jest dołą-
czyć do  zgłoszenia, o którym mowa w § 5 na-
stępujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę budynku lub budow-
li,  w terminie 14 dni od otrzymania niniej-
szego pozwolenia lub w terminie 14 dni od  
dnia rozpoczęcia inwestycji;  

2) pozwolenie na użytkowanie budynku lub 
budowli, w terminie 14 dni od otrzymania 
niniejszego pozwolenia; 

3) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc 
pracy w związku z nową inwestycją, na 
druku stanowiącym załącznik nr 8 do 
uchwały, w  terminie 14 dni od dnia zaist-
nienia powyższych okoliczności; 

4) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, 
wynikające z kosztorysu powykonawczego 
oraz o udziale  własnym w nakładach zwią-
zanych z nową inwestycją, kwali2ikującym 
się do objęcia pomocą na podstawie § 10 
ust.1 pkt 2 rozporządzenia,  na druku sta-
nowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w 
terminie 14 dni od sporządzenia tych   do-
kumentów; 

5) oświadczenie, iż inwestycja jest nowa, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia, na 
druku stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały w terminie 14 dni od dnia złożenia 
zgłoszenia; 

6)  oświadczenie, iż działalność prowadzona w 
związku z nową inwestycją jest inna niż 
wskazana w § 2 rozporządzenia oraz przed-
stawienie dokumentu wskazującego rodzaj 
działalności jaki będzie realizowany w 
związku z nową inwestycją, na druku sta-
nowiącym załącznik nr 3  do uchwały, w 
terminie 14 dni od dnia sporządzenia doku-
mentu wskazującego rodzaj działalności; 

7) in2ormację o innej pomocy publicznej otrzy-
manej na daną inwestycję, w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwali2ikowanych lub 
tego samego projektu inwestycyjnego na 
2ormularzu stanowiącym załącznik do roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 20 mar-
ca 2007 roku w sprawie in2ormacji o 
otrzymanej pomocy publicznej oraz in2or-
macji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 
2007 r. Nr 61, poz. 413), w terminie 14 
dni od dnia otrzymania innej pomocy;  

8) oświadczenie, iż inwestycja została rozpo-
częta po złożeniu zgłoszenia o korzystaniu  
z pomocy regionalnej Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Wiązów na druku stanowiącym za-
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łącznik nr 4  do uchwały, w terminie 14 dni 
od dnia rozpoczęcia inwestycji; 

9) oświadczenie, iż poniesione koszty miesz-
czą się w katalogu określonym w § 6  roz-
porządzenia  na druku stanowiącym załącz-
nik nr 5 do uchwały, w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia inwestycji;   

10) oświadczenie, iż poniesione koszty miesz-
czą się w katalogu określonym w § 7  roz-
porządzenia  na druku stanowiącym załącz-
nik nr 9 do uchwały, w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia inwestycji; 

11) oświadczenie, iż nie ciąży na przedsiębiorcy 
obowiązek zwrotu pomocy wynikający  
z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz wspól-
nym rynkiem, na druku stanowiącym za-
łącznik nr 6 do uchwały, w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia inwestycji; 

12) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające 
poniesione koszty przez przedsiębiorców 
związanych z utworzeniem nowych miejsc 
pracy związanych z nowa inwestycją, w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia inwe-
stycji; 

13) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji  
przez okres określony w § 10 ust. 1 pkt 3 
oraz utrzymaniu nowo utworzonych miejsc 
pracy przez okres określony w § 10 ust. 1 
pkt 4 rozporządzenia, to jest  co najmniej  
5 lat od dnia ich utworzenia, na druku sta-
nowiącym załącznik nr 7 do uchwały, w ter-
minie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia,  
o którym mowa w § 5 uchwały; 

14) oświadczenie o wysokości przewidywanych 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnio-
nych pracowników w związku z nową in-
westycją, o których mowa w § 7 rozporzą-
dzenia, na druku stanowiącym załącznik nr 
10 do uchwały –  w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia zatrudnienia; 

15) oświadczenie o stanie zatrudnienia, na dru-
ku stanowiącym załącznik nr 11 do uchwa-
ły – w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
zatrudniania. 

3. Udzielenie zwolnienie na podstawie uchwały 
następuje po wydaniu przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Wiązów pisma potwierdzającego speł-
nienie przez przedsiębiorcę warunków przewi-
dzianych w rozporządzeniu oraz w uchwale. 

§ 7 

dakończenie  nowej inwestycji lub utworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
powinno nastąpić w terminie do 3 lat od momentu 
zgłoszenia, o którym mowa w § 5 uchwały. 

§ 8 

W przypadku nabycia prawa do zwolnienia, przed-
siębiorca niezwłocznie nie później jednak niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania pisma o którym 
mowa w § 6 ust. 3 uchwały, składa  odpowiednio 
deklarację lub in2ormację w sprawie podatku od  
nieruchomości. 

§ 9 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia,  
o którym mowa w § 3  i § 4, jest zobowiązany:  
1) w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku 

podatkowego przedkładać Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wiązów:  
a) in2ormację o innej pomocy publicznej 

otrzymanej na daną inwestycję, w odnie-
sieniu do tych samych kosztów kwali2i-
kowanych lub tego samego projektu inwe-
stycyjnego na 2ormularzu stanowiącym za-
łącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie in-
2ormacji o otrzymanej pomocy publicznej 
oraz in2ormacji o nieotrzymaniu pomocy 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 413); 

b) in2ormację w sprawie utrzymania poziomu 
zatrudnienia; 

c) in2ormację dotyczącą poniesionych kosz-
tów utworzenia miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją, kwali2ikujących się do 
objęcia pomocą określoną w §7 rozporzą-
dzenia.  

2) w terminie do dnia 15 stycznia i 15 lipca da-
nego  roku  przedstawić  Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wiązów in2ormacje o wysokości 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego 
i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, 
że ostatnią in2ormację należy złożyć w termi-
nie 14 dni od dnia w którym minęły 3 lata od 
dnia otrzymania pomocy.  

2. W przypadku utraty warunków, uprawniających  
na podstawie rozporządzenia do zwolnienia, 
przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
powodujących utratę prawa do zwolnienia. 

3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia,  
z przyczyn wymienionych w ust. 2, od dnia jego 
nabycia.      

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku 
określonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia 
od początku roku podatkowego, w którym wy-
stąpiły okoliczności powodujące utratę tego  
prawa. 

5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ 
podatkowy co do spełnienia warunków upraw-
niających na podstawie rozporządzenia do uzy-
skania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za 
cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

6. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości z powodów 
wymienionych w ust. 4  i ust. 5, nie może ubie-
gać się o ponowne uzyskanie zwolnienia przez 
okres 5 lat. 

8. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, o któ-
rym mowa w ust. 3, ust.4 i ust. 5, przedsiębior-
ca zobowiązany jest do zapłaty należnego po-
datku wraz z odsetkami za zwłokę stosowanymi 
przy zaległościach podatkowych, począwszy od 
dnia następującego po dniu w którym upłynął 
termin płatności podatku. 
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§ 10 

Pomoc regionalna wprowadzona niniejszą uchwałą  
nie będzie miała zastosowania w przypadku korzy-
stania z pomocy de minimis na podstawie innej 
uchwały. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 12 

Pomocy na warunkach określonych w niniejszej 
uchwale udziela się do 31 grudnia 2015 roku.  

§ 13 

Uchwała, z wyjątkiem § 9, traci moc z dniem  
31 grudnia 2013 roku . 

§ 14 

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

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 
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Uałą z i   r 1 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 2 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 3 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 4 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 5 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 6 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 7 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 8 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 9 do u bwały Rady Miasta 
i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z d ia 
7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 10 do u bwały Rady Mia-
sta i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z 
d ia 7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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Uałą z i   r 11 do u bwały Rady Mia-
sta i Gmi y Wiązyw  r XXIII/190/08 z 
d ia 7 bistopada 2008 r. (poz. 3804) 
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3805 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIAUÓW 
NR XXIII/191/08 

z dnia 7 listopada 2008 r. 

w sprawie wprowadze ia ubgi w podat u rob ym za ro  2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 13E ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miasta 
i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się ulgę dla gruntów gospodarstw rol-
nych, których powierzchnia nie przekracza 50 ha 
2izycznych – 20%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

 

 

§ 3 

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

WIZEPRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3806 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORUYCE 
NR XIX/101/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważ ie ia  ierow i a Gmi  ego Ośrod a Pomo y Społe z ei 
w Gaworzy a b 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku 
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Rada Gminy Gawo-
rzyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gaworzycach do przyznawania 
i wypłaty świadczeń z 2unduszu alimentacyjnego 
oraz do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
RADOSŁAW HAJDUK 
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3807 

UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIEAKICH 
NR XXV/93/2008 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie o reśbe ia  stawe   podat u od  ieru bomoś i 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. .o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 ze 
zmianami)  Rada Gminy w Janowicach  Wielkich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części   

od 1 m2 powierz b i użyt owei 0,60 zł 
2. od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności  gospodarczej  
od 1 m2 powierz b i użyt owei 19,00 zł 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwali2ikowanym materiałem siewnym 
od 1 m2 powierz b i użyt owei 9,24 zł 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych  
od 1 m2 powierz b i użyt owei 4,01 zł 

5. od budynków pozostałych lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego  
od 1 m2 powierz b i użyt owei 6,50 zł 

6. od  budowli – 2% i b wartoś i określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opatach lokalnych. 

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

spodarczej bez względu na sposób zakwali2i-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
od 1 m2 powierz b i 0,70 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 
od 1 ba  powierz b i 3,90 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej  statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego    
od 1 m2 powierz b i 0,23 zł 

§ 2 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Janowice Wielkie. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie. 

§ 4 

d upływem dnia 31 grudnia 2008 roku traci moc 
uchwała nr XIV/51/2007 Rady Gminy w Janowi-
cach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 roku w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 
2009 roku. 

§ 5 

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

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
JACEK  GOŁĘBSKI 

 

3808 

UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIEAKICH 
NR XXV/94/2008 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie o reśbe ia wyso oś i stawe  podat u od środ yw  
tra sportowy b 

 Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U .z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy  w  Janowi-
cach Wielkich uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Podate  od środ yw tra sportowy b wy osi 
ro z ie:             
od samo bodyw  iężarowy b o dopusz zab ei 
masie  ał owitei poiazdu  
a) powyżej  3,5 tony   

do 5,5 tony włącznie 704 zł 
b) powyżej  5,5 tony   

do 9 ton włącznie 900 zł  
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 100 zł   

2. od samo bodyw  iężarowy b w zabeż oś i od 
bi zy osi, dopusz zab ei masy  ał owitei poiazdu 
i rodzaiu zawiesze ia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne i innym systemem zawieszenia  
o  dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 13 ton 1 200 zł 
b) nie mniej niż 13 ton,  

mniej niż 14 ton 1 400 zł 
c) nie mniej niż 14 ton,  

mniej niż 15 ton 1 500 zł 
d) nie mniej niż 15 ton 1 650 zł 

2) o trzech osiach  z zwieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne i innym systemem zawieszenia o  do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 17 ton 1 500 zł 
b) nie mniej niż 17 ton,  

mniej niż 19 ton 1 600 zł 
c) nie mniej niż 19 ton,  

mniej niż 21 ton 1 700 zł 
d) nie mniej niż 21 ton,   

mniej niż 23 tony 1 800 zł 
e) nie mniej niż 23 tony,   

mniej niż 25 ton 2 000 zł 
2) nie mniej niż 25 ton 2 100 zł 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne i innym systemem zawiesze-
nia o  dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 25 ton 2 200 zł 
b) nie mniej niż 25 ton,  

mniej niż 27 ton 2 300 zł 
c) nie mniej niż 27 ton,  

mniej niż 29 ton 2 400 zł 
d) nie mniej niż 29 ton,  

mniej niż 31 ton 2 600 zł 
e) nie mniej niż 31 ton 2 650 zł 

3. od  iąg i yw siodłowy b i babastowy b przy-
stosowa y b do używa ia łą z ie z  a zepą bub 
przy zepą o dopusz zab ei masie  ał owitei ze-
społu poiazdyw od 3.5 to y i po iżei  iż  
12 to : 1 600 zł 

4. od  iąg i yw siodłowy b i babastowy b przy-
stosowa y b do używa ia z  a zepą bub przy-
 zepą o dopusz za ei masie   ał owitei zespołu 
poiazdyw w zabeż oś i od bi zby osi, dopusz-
 zab ei masy  ał owitei poiazdu i rodzaiu zawie-
sze ia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne i innym systemem zawieszenia  
o  dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton, 

a mniej niż 18 ton 1 800 zł 
b) nie mniej niż 18 ton,  

a mniej niż 25 ton 1 800 zł 
c) nie mniej niż 25 ton,  

a mniej niż 31 ton 1 800 zł 
d) nie mniej niż 31 ton 2 000 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne i  innym systemem zawieszenia o  do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

a mniej niż 40 ton 2 000 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2 600 zł 

5. od przy zep i  a zep z wyiąt iem związa y b 
wyłą z ie z działab oś ią rob i zą prowadzo ą 
przez podat i a podat u rob ego,  tyre łą z ie z 
poiazdem sib i owym posiadaią dopusz zab a 
masę  ał owitą od 7 to  i po iżei 12 to  900 zł 

6. od przy zep i  a zep z wyiąt iem związa y b z 
działab oś ią rob i zą prowadzo ą przez podat i-
 a podat u rob ego,  tyre łą z ie z poiazdem sib-
 i owym posiadaią dopusz zab ą masę  ał owi-
tą: 
1) o jednej osi  z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne i 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

a mniej niż 18 ton 900 zł 
b) nie mniej niż 18 ton,  

a mniej niż 25 ton 1 000 zł 
c) nie mniej niż 25 ton 1 100 zł 

2) o dwóch  osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne i dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 28 ton 1 000 zł 
b) nie mniej niż 28 ton,  

a mniej niż 33 tony 1 200 zł 
c) nie mniej niż 33 tony, a mniej  

niż 38 ton 1 400 zł 
d) nie mniej niż 38 ton 1 800 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym  lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne i dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 38 ton 1 300 zł 
b) nie mniej niż 38 ton 2 000 zł 

7. od autobusyw w zabeż oś i od bi zby mieis  do 
siedze ia:  
a) mniejszej niż 30 miejsc 1 500 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 700 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Janowice Wielkie. 
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§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń w Gminie Janowice Wielkie. 

§ 4 

d upływem dnia 31 grudnia 2008 roku traci moc 
uchwała nr XIV/52/2007 Rady Gminy w Janowi-
cach Wielkich z dnia 27 listopada 2008 roku  
w sprawie podatku od środków transportowych. 

 

 

§ 5 

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

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
JACEK GOŁĘBSKI 

 
 

3809 

UCHWAŁA RADY GMINY JERUMANOWA 
NR XXVII/161/2008 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia wyso oś i stawe  opłat za zaię ie pasa drogowego 
dryg gmi  y b  a  ebe  iezwiąza e z budową, przebudową, remo tem, 
                                   utrzyma iem i o bro ą dryg 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest 
Wójt Gminy Jerzmanowa, na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  
i ochroną dróg, dotyczące: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń in2ra-

struktury technicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt 1–3. 

§ 2 

1. da zajęcie  pasa drogowego,  o których mowa w 
§ 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki 
opłat za każdy dzień zajęcia: 
1) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg 

gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów    
pieszych i pieszo-jezdnych oraz pasów dzielą-
cych – 1,00 zł 

2) drogi utwardzonej do 20% szerokości jezdni 
– 2,00 zł 

3) drogi utwardzonej powyżej 20% do 50% sze-
rokości jezdni – 4,00 zł 

4) drogi utwardzonej powyżej 50% do 100% 
szerokości jezdni – 6,00 zł 

5) pozostałych elementów pasa drogowego – 
0,50 zł 

2. Dla dróg nieutwardzonych przy zajęciu elemen-
tów pasa drogowego wymienionych w pkt 2), 
3), 4) stawki zm ieisza się o 50%. 

§ 3 

1. da zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w 
§ 1 pkt 2 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, ustala się 
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zaję-
tego przez rzut poziomy umieszczanego urzą-
dzenia: 
1) w terenie zabudowanym: 

a) w jezdni – 10,00 zł 
b poza jezdnią – 5,00 zł 

2) poza terenem zabudowanym: 
a) w jezdni – 8,00 zł 
b) poza jezdnią – 4,00 zł 

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych  
i kanalizacji sanitarnej stosuje się stawki w wy-
so oś i 50% stawek określonych w  ust. 1. 

3. Przy umieszczaniu urządzeń in2rastruktury ga-
zowej roczne stawki opłat wynoszą: 
1) w terenie zabudowanym – 2,00 zł 
2) poza terenem zabudowanym – 1,00 zł 

§ 4 

da zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 
pkt, 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy 
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni: 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

obiektu budowlanego: 
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a) w terenie zabudowanym – 0,30 zł 
b) poza terenem zabudowanym – 0,40 zł 

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
reklamy: 
a) w terenie zabudowanym – 1,00 zł 
b) poza terenem zabudowanym – 2,00 zł 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XX/99/2004 Rady Gminy 
Jerzmanowa z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina 
Jerzmanowa. 

§ 7 

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

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

TOMASZ PAWŁOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3810 

UCHWAŁA RADY GMINY KOTAA 
NR XXIII/129/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia wyso oś i e wiwabe tu pie ięż ego dba  zło  yw 
O bot i zy b Straży Pożar y b działaią y b  a tere ie gmi y Kotba 

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

 
 

§ 1 

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków 
ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
terenie gminy Kotla w wysokości: 
– 10 zł/godz. za udział w działaniu ratowniczym, 
–  5 zł/godz. za udział w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kotla. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy 
Kotla z dnia 15 października 2008 r. w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych Straży Pożarnych działają-
cych na terenie gminy Kotla. 

§ 4 

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

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

DARIUSZ ZIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOTAA 
NR XXIII/130/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia wyso oś i stawe  podat u od  ieru bomoś i 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) art. 5 ust. 1  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 z późn. zm.) Rada Gminy Kotla uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustaba się staw i podat u od  ieru bomoś i  a 
tere ie Gmi y Kotba w wyso oś i: 
1) od gru tyw: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali2i-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,72 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budy  yw bub i b  zęś i: 
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności – 13,80 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwali2ikowanym 
materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 1,85 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 

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

§ 2 

Uwab ia się od podat u od  ieru bomoś i budy  i 
bub i b  zęś i budowbe oraz gru ty związa e z: 
– działab oś ią  ubturab ą, 
– działab oś ią sportową i re rea yi ą,  
– o bro ą prze iwpożarową, 
– gospodar ą odpadami, 
– działab oś ią w za resie pomo y społe z ei, 
– po byw iem zmarły b, 
z wyiąt iem wy orzysta ia do działab oś i gospo-
dar zei.        

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy  Kotla nr X/51/07  
z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kotla. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. Uchwałę podaje się do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
i w sołectwach. 
  

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

DARIUSZ ZIELIŃSKI 
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3812 

UCHWAŁA RADY GMINY KOTAA 
NR XXIII/131/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie  ob iże ia śred iei  e y s upu żyta za o res pierwszy b trze b 
 wartaływ 2008 ro u przyimowa ei ia o podstawa obbi za ia podat u 
                                       rob ego w 2009 ro u 

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

 
 

§ 1 

1. Ob iża się  e ę żyta za o res pierwszy b trze b  
 wartaływ  2008 ro u przyimowa ei ia o pod-
stawa obbi za ia podat u rob ego w 2009 ro u z 
 woty 55,80 złoty b do 32,00 złoty b za 1 q.  

2. Ce a 32,00 złoty b za 1 q będzie podstawą do 
 abi za ia podat u rob ego w 2009 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kotla. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku i podlega  ogłoszeniu na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. 
 

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

DARIUSZ ZIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOTAA 
NR XXIII/132/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie poboru podat u rob ego, beś ego  i od  ieru bomoś i 

 Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 
podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1682 z późniejszymi zmianami) i 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 późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kotla uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

darządza się w 2009 roku na terenie gminy Kotla 
pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego 
i od nieruchomości, należnych od osób 2izycznych. 

§ 2 

Na inkasentów podatków określonych w § 1 wy-
znacza się w poszczególnych sołectwach następu-
jące osoby : 

1) Zeber Jacek Wołoszyn, 
2) Zhociemyśl Bolesław Przybylski, 
3) Głogówko Mirosław ogórek, 

4) Grochowice Mirosław Hachuła, 
5) Kotla duzanna Podwińska, 
6) Kozie Doły Tadeusz Baraniecki, 
7) Krzekotówek Kazimierz Rojek, 
8) Kulów Janusz Rzymek, 
9) Moszowice Piotr Sołonynka, 

10) Skidniów Stanisława Graczyk, 
11)  Sobczyce Marian wilipczuk, 
12) dabiele Marianna Stachurska. 

§ 3 

Inkasenci otrzymają wynagrodzenie za inkaso w 
wysokości 200,00 zł za pobór jednej raty podatku 
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oraz procentową wartość zainkasowanej kwoty w 
wysokości: 
1) w sołectwach: Zhociemyśl, Grochowice, Kozie 

Doły, Moszowice, Sobczyce i dabiele – 7% za-
inkasowanej kwoty, 

2) w sołectwach : Zeber, Kotla, Krzekotówek 
i Skidniów – 8% zainkasowanej kwoty, 

3) w sołectwach: Głogówko i Kulów – 9% zainka-
sowanej kwoty. 

§ 4 

1. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta 
przekazane na konto Urzędu Gminy w dniu na-
stępnym po ustawowym terminie płatności. 

2. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności podatku 
przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za 
ostatni dzień terminu uważa się dzień po dniu 
lub dniach wolnych od pracy.  

§ 5 

Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za 
zainkasowane należności. 

§ 6 

Wypłata wynagrodzenia określonego w § 3 nastąpi 
w ciągu 7 dni po zakończeniu m-ca, w którym był 
termin płatności raty podatku.  

§ 7 

Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy 
Kotla. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XI/60/07 Rady Gminy Kotla  
z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie poboru po-
datku rolnego, leśnego i od nieruchomości.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. Uchwałę podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Kotla. 
 
 
 
 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

DARIUSZ ZIELIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3814 

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XXIV/151/2008 

z dnia 18 lipca 2008 r. 

w sprawie ob iże ia śred iei  e y s upu żyta, przyimowa ei za podstawę 
obbi ze ia podat u rob ego w 2009 ro u 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 
55,80 zł  za 1o do kwoty 45,00 zł za 1o, przyjmo-
waną za podstawę obliczania podatku rolnego w 
2009 roku.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

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

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 
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3815 

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XXIV/152/2008 

z dnia 18 lipca 2008 r. 

w sprawie ustabe ia wyso oś i stawe  podat u od  ieru bomoś i 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź-
niejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

określa się wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na obszarze Gminy Męcinka  
1. od gru tyw: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali2i-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,74 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,  

2. od budy  yw bub i b  zęś i: 
1) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części, zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m2  po-
wierzchni użytkowej,  

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwali2ikowanym 

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 9,00 zł, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej. 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od  1 stycz-
nia 2009 roku.   

 
PRdEWoDNIZdWZD RCDD 

 
STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 
 
 
 

3816 

UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 
NR XXIV/153/2008 

z dnia 18 lipca 2008 r. 

w sprawie ustabe ia wy agrodze ia dba i  ase tyw z tytułu poboru  
podat yw i opłat  sta owią y b do body gmi y Mę i  a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) art. 6 usta-
wy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz 
art. 28 § 4 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
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§ 1 

Inkasentami podatków stanowiących dochody gmi-
ny Męcinka są sołtysi wsi w każdym sołectwie 
Gminy Męcinka. 

§ 2 

Ustala się wynagrodzenie na rok 2009 dla inkasen-
tów w wysokości 37 050 zł płatne w czterech 
ratach po każdym wpłaceniu podatków, z podzia-
łem na poszczególne sołectwa w wysokości : 

1. sołectwo Zhełmiec,  
sołtys Maria Dobrydnio 2.500 zł 

2. sołectwo Zhroślice,  
sołtys Cdol2 Jarocha  2.500 zł 

3. sołectwo Kondratów,  
sołtys Irena Mowna  2.700 zł 

4. sołectwo Małuszów,  
sołtys Małgorzata Zzaja 2.950 zł 

5. sołectwo Męcinka,  
sołtys dygmunt Baran 3.650 zł 

6. sołectwo Muchów,  
sołtys ddzisław Sapieło 2.000 zł 

7. sołectwo Muślinów,  
sołtys Cndrzej Bałos  2.000 zł 

8. sołectwo Piotrowice,  
sołtys Cndrzej Cnkus  3.650 zł 

9. sołectwo Pomocne,  
sołtys Ewa Gibała  2.700 zł 

10. sołectwo Przybyłowice,  
sołtys Ryszard Urban 2.950 zł 

11. sołectwo Sichów,  
sołtys Stanisław olech  2.950 zł 

12. sołectwo Sichówek,  
sołtys Wiesław Budziszyn 2.000 zł 

13. sołectwo Słup,  
sołtys Ludwik Pokrywka 2.500 zł 

14. sołectwo Stanisławów,  
sołtys Wanda Walentynowicz  2.000 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVIII/124/08 Rady Gminy 
Męcinka z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody gminy Męcinka.  

§ 5 

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. 
 
 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD RCDD 
 

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 

3817 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 
NR XXII/159/2008 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w sprawie  upoważ ie ia Kierow i a Gmi  ego Ośrod a Pomo y Społe z ei 
w Mś iwoiowie do podeimowa ia działań wobe  dłuż i yw abime ta yi y b 
             w imie iu orga u właś iwego dłuż i a abime ta yi ego 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz 
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) Rada Gminy 
Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Do załatwiania indywidualnych spraw organu wła-
ściwego dłużnika alimentacyjnego w zakresie okre-
ślonym w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 z 2007 r. z późn. zm.) upoważ-
nia się Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mściwojowie. 

§ 2 

Upoważnienie ważne jest do odwołania. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
1 października 2008 r. 
 
 
 
 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
JERZY DELANOWSKI 
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3818 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 
NR XXII/160/2008 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w sprawie  ustabe ia wyso oś i e wiwabe tu pie ięż ego dba  zło  a o bot-
 i zei straży pożar ei za udział w działa iu ratow i zym bub sz obe iu 
                                              pożar i zym 

 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 późn. 
zm.) i 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 późn. zm.) Rada Gminy 
Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
dnia członków ochotniczych straży pożarnych za 
1 (jedną) godzinę udziału w działaniu ratowni-
czym w kwocie 10 (dziesięć) złoty b. 

2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
za każdą godzinę udziału w szkoleniach organi-
zowanych przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę w kwocie 5 (pięć) złoty b. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i znajduje zastosowanie 
do obliczenia ekwiwalentu począwszy od dnia  
25 września 2008 roku. 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
JERZY DELANOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY WAAIM 
NR XXVII/155/2008 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w sprawie stawe  podat yw i opłat bo ab y b  a 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1, art. 15, 17, 18a, 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
w związku z obwieszczeniem Ministra winansów z dnia 29 lipca 2008 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2008 r. (M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Gminy  Walim uchwala, 
co następuje:  

 
 

§ 1 

określa się następujące stawki roczne podatku od 
nieruchomości:  

1. od 1m² powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych  0,62 zł 

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 18,50 zł  

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwali2ikowa-
nym materiałem siewnym  9,24 zł 

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł 

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części 6,37 zł 

w tym:     
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– zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 6,37 zł 

6. od  wartości budowli  2%  
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych  

z działalnością gospodarczą, bez względu na 
sposób zakwali2ikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 0,71 zł  

8. od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych  3,90 zł             

9. od 1 m2 powierzchni pozostałych  
gruntów  0,36 zł         
w tym: 
– zajętych na prowadzenie odpłatnej  statu-

towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku  
publicznego 0,36 zł 

10. Pobór podatku od nieruchomości od osób 2i-
zycznych następuje przez upoważnionego in-
kasenta. 

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w 
wysokości 10,- zł        

2. opłata jest płatna bez wezwania do końca mar-
ca każdego roku, lub w ciągu 14 dni od momen-
tu wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu 
Gminy w Walimiu lub u inkasenta danego sołec-
twa. 

3. opłatę uiszcza się w połowie stawki, jeżeli oso-
ba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 
roku podatkowego. 

4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wy-
sokości 20% pobranych kwot. 

§ 3 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 
sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie 
całej gminy w wysokości:  
a) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, 

przyczepy, plat2ormy  33,00 zł  
b) przy sprzedaży z wozu konnego  27,00 zł 
c) przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, 

grzybów, nabiału, kwiatów  5,00 zł                
d) za zajęcie placu, stoiska na towar przezna-

czony do sprzedaży niezależnie  
od branży 15,00 zł                       

2. Pobór opłaty targowej następuje przez  Grzegorz 
Myślińskiego. 

3. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty tar-
gowej w wysokości 90% zainkasowanych 
kwot. 

§ 4 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 
wysokości  1,86 zł.  

2. opłata miejscowa jest pobierana od osób 2izycz-
nych  przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycz-
nych w miejscowościach dagórze Śląskie i 
Rzeczka. 

3. Pobór opłaty następuje przez kierowników obiek-
tów wczasowych, pensjonatów, hoteli, właści-
cieli  kwater prywatnych i gospodarstw  agrotu-
rystycznych.  

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysoko-
ści 10% pobranych kwot. 

5. opłatę miejscową uiszcza się jednorazowo za 
cały czas pobytu, w momencie zgłoszenia w 
obiektach wczasowych, pensjonatach, hotelach, 
kwaterach prywatnych i gospodarstwach agro-
turystycznych. 

6. Cdministrację domów wczasowych, pensjona-
tów, kwater prywatnych i gospodarstw agrotu-
rystycznych zobowiązuje się do zamieszczenia 
na tablicy ogłoszeń w recepcji in2ormacji o wy-
sokości opłaty i sposobie jej poboru. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2007  
z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie stawek 
podatków i opłat  lokalnych na 2008 rok. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 r. 
 

PRdEWoDNIZdWZC 
RCDD  GMIND 

 
ZUZANNA BODURKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25192  – Poz. 3820 

3820 

UCHWAŁA RADY GMINY WAAIM 
NR XXVII/156/2008 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w sprawie  podat u od środ yw tra sportowy b  a 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem Ministra winan-
sów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych  
podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) 
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące stawki roczne podatku od 
środków transportowych:      
1. od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu               
a) powyżej 3,5 tony do 5,5  tony  

włącznie 704,61 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie 1.175,49 zł 
c) powyżej 9 ton do 12 ton  

włącznie  1.410,58 zł 
2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w 

art. 8 pkt  2 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych pobiera się podatek w wysokości okre-
ślonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. od ciągników siodłowych i balastowych  przy-
stosowanych  do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton 1.645,67 zł 

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o któ-
rym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wy-
sokości określonej w załączniku nr 2 do niniej-
szej uchwały. 

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku  
rolnego: 1.410,58 zł 

6. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 
8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, pobiera się podatek w wysokości określo-
nej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.  

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.579,33 zł    
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 996,71 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XIV/80/2007  
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie  podatku od 
środków transportowych na 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 i obowiązuje od 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 

PRdEWoDNIZdWZC 
RCDD  GMIND 

 
ZUZANNA  BODURKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Uałą z i   r 1 do u bwały Rady Gmi y  
w Wabimiu  r XXVII/156/2008 z d ia  
17 bistopada 2008 r. (poz. 3820) 

 
 

STAWKI PODATKU DAA POJAUDÓW OKREŚAONYCH w N 1 ust. 2 UCHWAŁY 
 
 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niż 

mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 950 1000 
13 14 1000 1050 
14 15 1050 1150 
15  1150 1400 

Trzy osie 
12 17 1100 1400 
17 19 1150 1450 
19 21 1200 1500 
21 23 1300 1600 
23 25 1400 1700 
25  1450 1750 

Zztery osie i więcej 
12 25 1650 1800 
25 27 1700 1900 
27 29 1750 2000 
29 31 1800 2691,81 
31  2691,81 2691,81 

 

 

 

 

 

 

Uałą z i   r 2 do u bwały Rady Gmi y  
w Wabimiu  r XXVII/156/2008 z d ia  
17 bistopada 2008 r. (poz. 3820) 

 

  

STAWKI PODATKU DAA POJAUDÓW OKREŚAONYCH w N 1 ust. 4 UCHWAŁY 

 

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 
os jezdna ( osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1000 1150 
18 25 1200 1450 
25 31 1450 1800 
31  1700 2.080,58 

Trzy osie 
12 40 1700 2691,81 
40  2691,81 2691,81 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25194  – Poz. 3820 i 3821 

Uałą z i   r 3 do u bwały Rady Gmi y  
w Wabimiu  r XXVII/156/2008 z d ia  
17 bistopada 2008 r. (poz. 3820) 

 

 

STAWKI PODATKU DAA POJAUDÓW OKREŚAONYCH w N 1 ust. 6 UCHWAŁY 

 

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

silnikowy  (w tonach) 

Stawka podatku  (w złotych) 

nie mniej 
niż 

mniej niż 
oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 700 800 
18 25 800 900 
25  900 1000 

Dwie osie 
12 28 800 900 
28 33 900 1000 
33 38 1000 1500 
38  1500 2080,58 

Trzy osie 
12 38 1000 1500 
38  1500 2080,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3821 

UCHWAŁA RADY GMINY W WADROŻU WIEAKIM 
NR XXIII/106/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie   e y żyta przyimowa ei ia o podstawa obbi za ia podat u rob-

 ego  a obszarze gmi y  a 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako pod-
stawę do obliczania podatku rolnego  a 2009 r. na 
obszarze gminy w kwocie 50,00 zł. za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 

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

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania 
od 1 sty z ia 2009 r. i podlega rozplakatowaniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wiel-
kim. 
 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
DAWID PLUTA 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25195  – Poz. 3822 

3822 

UCHWAŁA RADY GMINY W WADROŻU WIEAKIM 
NR XXIII/107/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie o reśbe ia wyso oś i stawe  podat u od  ieru bomoś i 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2, 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 późn. zm.) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od 
nieruchomości w następującej wysokości: 
od gru tyw: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwali2ikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł 
od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,85 zł od  
1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym: 
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od  
1 m2 powierzchni; 

od budy  yw bub i b  zęś i: 
a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 19,56 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwali2ikowanym materia-
łem siewnym – 9,12 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

od budowbi – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

dwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle wykorzysty-
wane na potrzeby: 
1) ochrony przeciwpożarowej, 
2) działalności kulturalnej i sportowej, 
3) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakre-

sie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz 
dostarczania wody, 

4) bezpieczeństwa publicznego, 
5) składowiska odpadów, 
6) ochrony zdrowia, 
7) cmentarzy, 
8) zajęte na przystanki, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/54/07 Rady Gminy  
w Wądrożu Wielkim z dnia 28 listopada 2007 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania 
od 1 stycznia 2009 r. i podlega rozplakatowaniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wiel-
kim. 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
DAWID PLUTA 
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3823 

UCHWAŁA RADY GMINY W WADROŻU WIEAKIM 
NR XXIII/108/2008 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie o reśbe ia wyso oś i stawe  podat u od środ yw  
tra sportowy b 

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

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie – 553,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie – 994,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.218,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów, tj. łącznie z naczepą lub przy-
czepą od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie – 1.226,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie – 1.328,00 zł. 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.431,00 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów, tj. łącznie z naczepą lub przy-
czepą – równej lub wyższej niż 12 ton w wyso-
kości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku  
rolnego – 1.218,00 zł 

6) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , 
w wysokości określonej w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc – 1.431,00 zł. 
b) równej lub wyższej niż  

30 miejsc – 1.822,00 zł. 

§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 
wyprodukowanych w roku 2000 i później lub dla 
pojazdów wyposażonych w katalizatory stawki 
podatku obniża się i określa w wysokości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie – 455,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie – 891,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.105,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie – 1.105,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie – 1.218,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.328,00 zł 

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku  
rolnego – 1.105,00 zł 

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc – 1.328,00 zł 
b) równej lub wyższej niż  

30 miejsc – 1.680,00 zł 
§ 3 

dwalnia się od podatku od środków transporto-
wych autobusy użytkowane wyłącznie do celów 
dowożenia dzieci do szkół i sportowców na zawody 
sportowe oraz środki transportowe i pojazdy służą-
ce do celów ochrony przeciwpożarowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wądroże Wielkie . 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIII/55/07 Rady Gminy  
w Wądrożu Wielkim z dnia 28 listopada 2007 r.  
w sprawie stawek podatku od środków transpor-
towych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 313 –  25197  – Poz. 3823 

§ 6 

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

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wiel-
kim. 
 

PRdEWoDNIZdWZD 
RCDD GMIND 

 
DAWID PLUTA 

 
 
 
 
 

Uałą z i   r 1 do u bwały Rady Gmi y w 
Wądrożu Wieb im  r XXIII/108/08 z d ia 
19 bistopada 2008 r. (poz. 3823) 
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Uałą z i   r 2 do u bwały Rady Gmi y w 
Wądrożu Wieb im  r XXIII/108/08 z d ia 
19 bistopada 2008 r. (poz. 3823) 
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Uałą z i   r 3 do u bwały Rady Gmi y w 
Wądrożu Wieb im  r XXIII/108/08 z d ia 
19 bistopada 2008 r. (poz. 3823) 
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3824 

UCHWAŁA UARUADU POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 
NR 142/08 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustabe ia roz ładu godzi  pra y  i barmo ogramu dyżuryw 
w porze  o  ei,  iedziebe i święta, apte  ogyb odostęp y b w powie ie 
                                amie  ogyrs im w ro u 2009 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo war-
maceutyczne (t.j. Dz. U. z  2008 r. Nr 45, poz. 271) po zasięgnięciu opinii 
wójtów gmin i burmistrzów miast z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz 
samorządu aptekarskiego, darząd Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kamiennogórskim: 
 

Dni i godziny otwarcia 
Nazwa apteki Cdres Tele2on 

poniedziałek–piątek sobota 

PANACEUM 
pl. Kościelny 4 
Kamienna Góra 

744 23 88 8.30–18.00 8.30–13.00 

PAPROTKA 
pl. Grunwaldzki 2 
Kamienna Góra 

744 69 68 8.00–18.00 9.00–14.00 

MIEJSKA 
pl. Wolności 5 
Kamienna Góra 

744 23 25 8.00–19.00 9.00–14.00 

VADEMECUM 
ul. Jana Pawła II 
Kamienna Góra 

744 31 92 8.00–19.00 8.00–14.00 

REMEDIUM 
ul. Broniewskiego 
Kamienna Góra  

744 61 40 8.00–18.00 9.00–14.00 

SŁONECUNA 
ul. Słoneczna 11 
Kamienna Góra 

744 76 10 8.00–18.00 8.00–13.00 

AIAIFARM 

pl. Wolności 7 
Lubawka 

741 17 07 8.00–20.00 
8.00–18.00 
9.00–13.00 
(niedziela) 

HIPOKRATES 
ul. W. Polskiego16 
Lubawka 

746 77 51 

od poniedziałku 
do czwartku 
8.00–19.00 

w piątek 
8.00–18.00 

nieczynne 

ECHINACEA 
ul. Boh. Getta 8 
Kamienna Góra 

743 02 49 9.00–20.00 9.00–14.00 

 
§ 2 

1. Ustala się następujący gra2ik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele i święta w roku 
2009: 

 
TERMIN DDDURU CPTEKC 

1 2 
29.12.08–05.01.09 PCPRoTKC 
05.01.09–12.01.09 PCNCZEUM 
12.01.09–19.01.09 SŁoNEZdNC 
19.01.09–26.01.09 REMEDIUM 
26.01.09–02.02.09 VCDEMEZUM 
02.02.09–09.02.09 EZHINCZEC 
09.09.09–16.02.09  MIEJSKC 
16.02.09–23.02.09 PCPRoTKC 
23.02.09–02.03.09 PCNCZEUM 
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cd. tabeli 
1 2 

02.03.09–09.03.09 SŁoNEZdNC 
09.03.09–16.03.09 REMEDIUM 
16.03.09–23.03.09 VCDEMEZUM 
23.03.09–30.03.09 EZHINCZEC 
30.03.09–06.04.09 MIEJSKC 
06.04.09–13.04.09 PCPRoTKC 
13.04.09–20.04.09 PCNCZEUM 
20.04.09–27.04.09 SŁoNEZdNC 
27.04.09–04.05.09 REMEDIUM 
04.05.09–11.05.09 VCDEMEZUM 
11.05.09–18.05.09 EZHINCZEC 
18.05.09–25.05.09 MIEJSKC 
25.05.09–01.06.09 PCPRoTKC 
01.06.09–08.06.09 PCNCZEUM 
08.06.09–15.06.09 SŁoNEZdNC 
15.06.09–22.06.09 REMEDIUM 
22.06.09–29.06.09 VCDEMEZUM 
29.06.09–06.07.09 EZHINCZEC 
06.07.09–13.07.07 MIEJSKC 
13.07.09–20.07.09 PCPRoTKC 
20.07.09–27.07.09 PCNCZEUM 
27.07.09–03.08.09 SŁoNEZdNC 
03.08.09–10.08.09 REMEDIUM 
10.08.09–17.08.09  VCDEMEZUM 
17.08.09–24.08.09 EZHINCZEC 
24.08.09–31.08.09 MIEJSKC 
31.08.09–07.09.09 PCPRoTKC 
07.09.09–14.09.09 PCNCZEUM 
14.09.09–21.09.09 SŁoNEZdNC 
21.09.09–28.09.09 REMEDIUM 
28.09.09–05.10.09 VCDEMEZUM 
05.10.09–12.10.09 EZHINCZEC 
12.10.09–19.10.09 MIEJSKC 
19.10.09–26.10.09 PCPRoTKC 
26.10.09–02.11.09 PCNCZEUM 
02.11.09–09.11.09 SŁoNEZdNC 
09.11.09–16.11.09 REMEDIUM 
16.11.09–23.11.09 VCDEMEZUM 
23.11.09–30.11.09 EZHINCZEC 
30.11.09–07.12.09 MIEJSKC 
07.12.09–14.12.09 PCPRoTKC 
14.12.09–21.12.09 PCNCZEUM 
21.12.09–28.12.09 SŁoNEZdNC 
28.12.09–04.01.10 REMEDIUM 
04.01.10–11.01.10 VCDEMEZUM 
11.01.10–18.01.10 EZHINCZEC 
18.01.10–25.01.10 MIEJSKC 

 

 

2. Cpteka  LILIwCRM  w Lubawce pełni stały dyżur w dni wolne i świąteczne. 

3. Cpteki w ramach gra2iku pełnią dyżur całodobowy, przemiennie po jednym tygodniu (tryb dyżurowy 
przeplatany jest normalnym dziennym trybem pracy). 

4. Dyżur trwa od poniedziałku od godz. 18.00 do następnego poniedziałku do godz.8.00.  
Cpteka dyżurująca rozszerza dzienny tryb pracy w sobotę do godziny 18.00. 

5. W wyjątkowych przypadkach apteki mogą zamieniać się dyżurami. 
Każda zmiana harmonogramu dyżurów wymaga jego korekty nie później niż 48 godzin przed planowa-
ną zmianą i zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. 

6. Cktualna in2ormacja o aptece pełniącej dyżur, zawierająca adres i numer tele2onu, musi  zostać podana 
do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kamiennogórskiemu. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 66/08 darządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 października 2007 roku, w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta, ap-
tek ogólnodostępnych w  powiecie kamiennogórskim w roku  2008. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
darząd w składzie: 
 
1.  Leszek Jaśnikowski    
2.  Cndrzej Świątek         
3.  Maria Bych                 
4.  Ryszard Stępnik          
5.  wranciszek Walka            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3825 

OBWIESUCUENIE WOJEWODY DOANOŚAASKIEGO 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie wy azu spyłe  wod y b i i b związ yw,  tyrym przyz a o  
dota ię podmiotową z budżetu państwa w ro u 2008  

 Na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), art. 123 ust. 1 
i 2 w związku z art. 110 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o 2inansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

podaje się do publicznej wiadomości wykaz spółek wodnych i ich związków, 
którym w roku 2008 przyznano dotację podmiotowa z budżetu państwa na 
pokrycie części kosztów związanych z działalnością statutową. 

Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia. 

 
WoJEWoDC DoLNoŚLWSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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Uałą z i   r 1 do obwiesz ze ia Woiewody 
Dob ośbąs iego z d ia 25 bistopada 2008 r. 
(poz. 3825) 
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3826 

OBWIESUCUENIE KOMISARUA WYBORCUEGO W JEAENIEJ GÓRUE  

z dnia 23 listopada 2008 r. 

o wy i a b wyboryw uzupeł iaią y b do Rady Mieis iei w Kowara b  
przeprowadzo y b w d iu 23 bistopada 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w 
Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Kowarach przeprowadzonych w dniu 23 listopa-
da 2008 r. 

 
I 

C. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów. 
Z. Wybrano 1 radnego. 
D. Uprawnionych do głosowania było 2 448 osób. 
E. Wydano kart do głosowania 218 wyborcom. 
w. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 218, to jest 8,91% 

uprawnionych do głosowania. 
G. Głosów ważnych oddano 210, to jest 96,33% ogólnej liczby głosów oddanych.  
H. Głosów nieważnych oddano 8, to jest 3,67% ogólnej liczby głosów oddanych. 

II 
Wy i i wyboryw: 
O ręg wybor zy  r 8, w którym wybierano 1 radnego. 
C. Wybory odbyły się. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
Z. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 218. 
D. Głosów ważnych oddano 210. 
E. Rad ym został wybra y: 
z listy nr 1             KWW R. NoWoSIELSKIEGo 
1) NoWoSIELSKI Ryszard 
w. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

KoMISCRd WDBoRZdD 
W JELENIEJ GÓRdE 

 
EWA SZYMAŃSKA-HABZDA 

______________________ 
1) dmiany tekstu jednolitego wymienionej sutawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,  

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, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i 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. 
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OBWIESUCUENIE KOMISARUA WYBORCUEGO W JEAENIEJ GÓRUE  

z dnia 23 listopada 2008 r. 

o wy i a b wyboryw uzupeł iaią y b do Rady Mieis iei Węgbiń a 
przeprowadzo y b w d iu 23 bistopada 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w 
Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Kowarach przeprowadzonych w dniu 23 listopa-
da 2008 r. 
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I 

C. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 
Z. Wybrano 1 radnego. 

II 

C. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym 
liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu. 

III 

Wy i i wyboryw: 
O ręg wybor zy  r 1, w którym wybierano 1 radnego. 
C. Wybory odbyły się. 
B. Głosowania nie przeprowadzono. 
Z. Rad ym został wybra y: 
z listy nr 1  KWW dENoNC dCToRC 
1) dCToR denon 
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

KoMISCRd WDBoRZdD 
W JELENIEJ GÓRdE 

 
EWA SZYMAŃSKA-HABZDA 

____________________ 
1) dmiany 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 i 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. 
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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. w. 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 – dakładzie obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

dbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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