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UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO  
NR XXVI/366/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie przekształcepia saztazienpe t podniczpe t zakłaao tpieki  
zartwttpej pta pazwą Zespół Opieki Zartwttpej w Kłtazko 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 ze zm.) oraz 
art. 36, art. 43 ust. 3, art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 
Rada Powiatu Rłodzkiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Po spełnieniu wymaganej procedury konsultacyjnej 
przekształca się samodzielny publiczny zakład opie-
ki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Rłodzku poprzez likwidację 
1. w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w No-

wej Rudzie przy ulicy Szpitalnej 2 następujących 
komórek organizacyjnych: 
– gabinet lekarza poz, 
– gabinet pielęgniarki środowiskowej, 
– gabinet położnej środowiskowej, 
– punkt szczepień, 
– gabinet medycyny szkolnej. 

§ 2 

Świadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowa-
ne komórki organizacyjne funkcjonujące dotychczas 
w Przychodni Rejonowej w Nowej Rudzie bez istot-
nego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, będą nieprzerwanie realizowane 
w zakresie: 
– gabinetu lekarza poz przez NZOZ „Evita” sp. z o. 

o w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów Getta 
6c, ul. Parkowej 20a, ul. Świdnickiej 20, NZOZ 
„Zdrowie” w Nowej Rudzie przy ulicy Rłodz- 
kiej 25, 

– gabinetu pielęgniarki środowiskowej przez  
NZOZ „Evita” sp. z o. o w Nowej Rudzie przy 
ulicy Bohaterów Getta 6c, ul. Parkowej 20a,  
ul. Świdnickiej 20, NZOZ „Zdrowie” w Nowej 
Rudzie przy ulicy Rłodzkiej 25, 

– gabinetu położnej środowiskowej przez NZOZ 
„Evita” sp. z o. o w Nowej Rudzie przy ulicy Bo-
haterów Getta 6c, ul. Parkowej 20a, ul. Świd-
nickiej 20, NZOZ „Zdrowie” w Nowej Rudzie 
przy ulicy Rłodzkiej 25, 

– gabinetu medycyny szkolnej przez NZOZ 
„SZROL-PIEL-MED”  Renata Mrozek spółka jaw-
na w Nowej Rudzie  przy ulicy Stara Droga 4,  
ul. Akacjowa 8, ul. Ropernika 6, 

– punktu szczepień - przez NZOZ „Evita” sp. z o. o 
w Nowej Rudzie przy ulicy Bohaterów Getta 6c, 
ul. Parkowej 20a, ul. Świdnickiej 20, NZOZ 
„Zdrowie” w Nowej Rudzie przy ulicy Rłodz- 
kiej 25, 

– oraz we wszystkich w/w zakresach  inne jed-
nostki ochrony zdrowia mające uprawnienia do 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

§ 3 

Wskazuje się następujące terminy działań likwida-
cyjnych: 
1) otwarcia likwidacji – data wejścia w życie ni-

niejszej uchwały. 
2) zakończenia działalności medycznej 31 marca 

2009 roku. 
3) zakończenia likwidacji 31 marca 2009 roku. 

§ 4 

1. Majątek nieruchomy po zakończeniu czynności 
likwidacyjnych będzie wykorzystywany odpłat-
nie (dzierżawienie, najem) w celu świadczenia w 
nim usług medycznych wykonywanych przez 
podmioty niepubliczne. 

2. Majątek ruchomy pozostaje własnością SP ZOZ 
w Rłodzku i zostanie wykorzystany do prowa-
dzenia działalności medycznej w innych komór-
kach organizacyjnych zakładu, a zbędny będzie 
zbywany. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

DARIUSZ KŁONOWSKI 
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4397 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE  
NR XXIV/164/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie ostanepia wystktści ekwiwanepto piepiężpe t człtpktz tchttpi-
czej straży ptżarpej z terepo  zipy Btnków za oaział w aziałapio rattwpi-
czyz nod szktnepio ptżarpiczyz tr apiztwapyz przez Państwtwą Straż 
                                         Ptżarpą nod  zipę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Bolkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wy-
płacanego z budżetu Gminy Bolków członkom 
ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bolków, 
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarna lub gminę, w następujący 
sposób: 
1. za udział w działaniu ratowniczym – 10 zł za 

godzinę, 
2. za udział w szkoleniu pożarniczym organizowa-

nym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 
– 4 zł za godzinę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bolkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązująca od dnia 1 listopada 2008 r. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
 

DARIUSZ LISOWSKI 

 
 

4398 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE  
NR XXVI/184/08 

z dnia 2 grudnia 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr XXIV/164/08 Raay Miejskiej w Btnktwie z 
apia 4 nisttpaaa 2008 r. w sprawie ostanepia wystktści ekwiwanepto pie-
piężpe t człtpktz tchttpiczej straży ptżarpej z terepo  zipy Btnków za 
oaział w aziałapio rattwpiczyz nod szktnepio ptżarpiczyz tr apiztwapyz 
                        przez Państwtwą Straż Ptżarpą nod  zipę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Bol-
kowie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustale-
nia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom 
ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Bolków 
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę wprowadza się następują-
cą zmianę: 
– w § 3 po kropce dodaje się wyrazy „i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bolkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 listopada 2008 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JANAS 
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4399 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 
NR 281/XXXIX/2008 

z dnia 12 listopada 2008 r. 

zziepiająca ochwałę w sprawie przyjęcia re onazipo oazienapia ptztcy 
zaterianpej t charakterze stcjanpyz oczpitz zazieszkałyz pa terepie ziasta 
                                             Jenepiej Góry 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze 
zmianami) oraz art. 90d ust.10 i 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 492/XLI/2005 Rady Miejskiej Weleniej 
Góry z dnia 22 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na tere-
nie Miasta Weleniej Góry, w § 5 ust. 6 otrzymuje 
brzmienie: 
„Stypendium szkolne  przyznawane jest na ustalone 
ustawowo okresy”. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Weleniej Góry. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZACY 
RADY MIEWSRIEW 

 
HUBERT PAPAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4400 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXIX/283/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie optważpiepia Dyrekttra Ośrtaka Ptztcy Sptłeczpej w Kłtazko 
at ptaejztwapia aziałań wtdec ałożpików anizeptacyjpych w iziepio 
tr apo właściwe t wierzyciena i tr apo właściwe t ałożpika anizeptacyjpe t 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 Rada 
Miejska w Rłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rłodzku do podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych w imieniu organu wła-
ściwego wierzyciela, tj. Burmistrza Miasta Rłodzka i 

organu właściwego dłużnika alimentacyjnego, tj. 
Burmistrza Miasta Rłodzka, w tym do wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). 
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§ 2 

Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Rłodzka. 

 

 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą 
obowiązującą od dnia l października 2008 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEWSRIEW 

 
HENRYK URBANOWSKI 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218., Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

 

4401 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXIX/288/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr XXXI/258/2004 Raay Miejskiej w Kłtazko  
z apia 30  roapia 2004 rtko w sprawie zasaa sprzeaaży zieszkań  zippych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15 art. 40 ust. 1 i ust. 2 
pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)1 w związku 
z art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 i art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)2 Rada Miejska w Rłodzku uchwala, co na-
stępuje: 

 
§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej nr XXXI/25 8/2004 z 
dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprze-
daży mieszkań gminnych wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1. w § 3 skreśla się ust. 2, 
2. w § 5 w ust. 1 zwrot: „w wysokości 95% ce-

ny” zastępuje się zwrotem: „w wysokości 97% 
ceny”, 

3. w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Najem-
com wykupującym jednocześnie wszystkie loka-
le w budynku, pozostające dotychczas w gmin-
nym zasobie nieruchomości, w przypadku jedno-
razowej zapłaty – udziela się bonifikaty w wy-
sokości 99% ceny lokalu”.  

4. § 6 uchyla się w całości. 

§ 2 

Zmianie ulega systematyka wewnętrzna uchwały, 
polegająca na tym że: 

1. § 7 staje się § 6; 
2. § 8 staje się § 7; 
3. § 9 staje się § 8; 
4. § 10 staje się §9; 
5. § 11 staje się § 10. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Rłodzka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEWSRIEW 

 
HENRYK URBANOWSKI 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, 
poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708,  
Nr 220, poz. 1600 i 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369. 
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4402 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXXII/288/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ostanepia re onazipo przyzpawapia i przekazywapia stypepaiów 
pa wyrówpywapie szaps eaokacyjpych ana oczpiów szkół ptpaa izpazjan-
pych ktńczących się zatorą w razach Działapia 2.2 Wyrówpywapie szaps 
eaokacyjpych ptprzez prt razy stypepaianpe Zipte rtwape t Prt razo 
                             Operacyjpe t Rtzwtjo Re itpanpe t 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111), art. 91 i 92 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 
i Nr 167, poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, 
poz. 1111) uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Ptstaptwiepia wstęppe 

§ 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 Miasto Legnica. 

§ 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 rodzinnych 
(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 Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zinte-
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 ZPORR oraz Ramowego Planu Reali-
zacji Działania przyjętego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
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 natrafiają na bariery w do-
stępie do edukacji.  

R o z d z i a ł   2 

Cene i ftrzy ptztcy 

§ 4 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 5 

Stypendia przekazywane będą w formie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie  
w zajęciach edukacyjnych.  
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R o z d z i a ł   3 

Zasaay i waropki przyzpawapia stypepaiów 

§ 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 fi-
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.   

R o z d z i a ł   4 

Tryd i zasaay rtzpatrywapia wpitsków 
stypepaianpych 

§ 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) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświad-
czenie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 8 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.legnica.eu, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy oraz 
w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Le-
gnicy.   

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§7 składa się w szkołach objętych programem. 

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, 
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. Zasady 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 zakwalifikowany 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 stypepaioz 

§ 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 
informacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 13 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków finansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2.  
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R o z d z i a ł   6 

Ptstaptwiepia ktńctwe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XLVII/499/06 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących 

się maturą (Dz. Urz. Woj. Doln.  Nr 149,  
poz. 2365). 

§ 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.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ROBERT  KROPIWNICKI 
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Załączpik pr 1 at ochwały Raay Miejskiej 
Le picy pr XXXII/288/08 z apia 24 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4402) 
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Załączpik pr 2 at ochwały Raay Miejskiej 
Le picy pr XXXII/288/08 z apia 24 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4402) 
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Załączpik pr 3 at ochwały Raay Miejskiej 
Le picy pr XXXII/288/08 z apia 24 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4402) 
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Załączpik pr 4 at ochwały Raay Miejskiej 
Le picy pr XXXII/288/08 z apia 24 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4402) 
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4403 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 
NR XI/191/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie optważpiepia Kiertwpika Miejskt-Gzippe t Ośrtaka Ptztcy 
Sptłeczpej w Lodawce at prtwaazepia ptstęptwapia wtdec ałożpików 
                                          anizeptacyjpych 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 159 ze zmia-
nami) w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowa-
dzenia postępowania wobec dłużników alimenta-
cyjnych, wynikających z realizacji ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz. U. Nr.192, poz. 1378 z późn. 
zm.). 

§ 2 

Upoważnienie traci moc z chwilą cofnięcia go przez 
Radę Miejską w Lubawce. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubawka. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr X/178/08 Rady Miejskiej w 
Lubawce z dnia 30 października 2008 roku w 
sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 
do prowadzenia postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEWSRIEW 

 
WIESŁAW OSIŃSKI 

 
 
 
 
 

4404 

UCHWAŁA RADY GMINY LWÓWEK YLGSKI 
NR XXI/162/08 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie ostanepia zasaa przyzpawapia stypepaioz Borzistrza Gzipy  
i Miasta Lwówek Ynąski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art.  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala zasady przyznawa-
nia stypendiów Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

 
 

§ 1 

Stypendium Burmistrza przyznawane jest uczniom 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na jeden rok 
szkolny za szczególne osiągnięcia w poprzednim 
roku szkolnym. 

§ 2 

Stypendium przyznaje się za: 
1. wybitne wyniki w nauce, 
2. wybitne osiągnięcia sportowe. 

§ 3 

Przy przyznawaniu stypendiów brane będą pod 
uwagę następujące osiągnięcia: 
1. wysoka średnia ocen w semestrze poprzedzają-

cym przyznanie stypendium, 
2. ocena ze sprawowania nie niższa niż bardzo 

dobra, 
3. aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły lub 

środowiska, 
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4. tytuł laureata konkursów o zasięgu co najmniej 
powiatowym lub osiągnięcia sportowe na szcze-
blu co najmniej wojewódzkim. 

§ 4 

Przy przyznawaniu stypendiów uczniom spełniają-
cym warunki określone w § 3 uwzględniana może 
być również ich sytuacja materialna i środowisko-
wa. 

§ 5 

Wniosek o przyznanie stypendium składa wycho-
wawca klasy do Romisji Stypendialnej, o której 
mowa w § 7 – do 15 maja danego roku szkolnego 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NR.II.0914- 
-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wro-
cławiu na § 5 we fragmencie „do Romisji Stypen-
dialnej, o której mowa w § 7”). 

§ 6 

Do wniosku winny być dołączone: 
1. potwierdzona kserokopia świadectwa, 
2. potwierdzone kserokopie dokumentów potwier-

dzających dorobek i osiągnięcia ucznia. 

§ 7 

Wniosek ocenia i opiniuje powołana przez Radę 
Pedagogiczną Romisja Stypendialna, w skład której 
wchodzą: dyrektor szkoły jako jej przewodniczący i 
pięciu członków Rady Pedagogicznej. Prace Romisji 
są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział 
co najmniej 2/3 jej członków. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NR.II.0914- 
-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wro-
cławiu na § 7).  

§ 8 

Przewodniczący Romisji Stypendialnej składa za-
opiniowany wniosek Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski wraz z potwierdzoną kserokopią 
protokołu z posiedzenia Romisji Stypendialnej w 
terminie do 1 czerwca danego roku. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NR.II.0914-
14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wrocła-
wiu na § 8).  

 

§ 9 

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium po-
dejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
po zapoznaniu się z opinią Romisji Stypendialnej. 
Stypendia wręcza się uczniom w dniu zakończenia 
zajęć dydaktycznych. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NR.II.0914- 
-14/181/08 z dnia 12 grudnia do WSA we Wro-
cławiu na § 9 we fragmencie: „po zapoznaniu się  
z opinią Romisji Stypendialnej”).  

§ 10 

Ilość przyznanych szkole stypendiów wynika z licz-
by uczniów danej szkoły. Szkoła, w której jest 
mniej niż 100 uczniów otrzymuje 1 stypendium. Na 
każde kolejne 100 uczniów przyznaje się po 1 sty-
pendium, na przykład szkoła o 256 uczniach otrzy-
ma łącznie 2 stypendia. 

§ 11 

Środki finansowe na realizacje stypendiów Bur-
mistrz przekazuje na rachunek bankowy szkoły, 
następnie szkoła przekazuje środki uczniowi, który 
otrzymał stypendium. 

§ 12 

Stypendium wypłacane jest do dnia 25 września. 

§ 13 

O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium 
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski pisemnie 
informuje wnioskodawcę. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, lecz nie wcześniej niż  
1 stycznia 2009 r. i z tym dniem traci moc uchwała 
nr XLIV/365/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA WACHAL 
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Załączpik pr 1 at ochwały Raay Miejskiej 
Gzipy Lwówek Ynąski pr XXI/162/08 z apia 
26 czerwca 2008 r. (ptz. 4404) 
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4405 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 180/XXIII/08 

z dnia 8 października 2008 r. 

w sprawie ochwanepia ziejsctwe t pnapo za tsptaartwapia przestrzeppe t 
art i anterpatywpej ana art i wtjewóazkiej pr 381 w Ntwej Roazie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803), a także w związku z uchwa-
łą nr 417/L/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 
2006 r., zmienioną uchwałą nr 28/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz 
uchwałą nr 80/IX/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania drogi alternatywnej dla 
drogi wojewódzkiej nr 381, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

 
 

D z i a ł   I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Miejsctwy pnap za tsptaartwapia przestrzep-
pe t drogi gminnej alternatywnej dla drogi wo-
jewódzkiej nr 381 w Ntwej Roazie, zwany dalej 
pnapez, obejmuje obszar położony w środkowo-
zachodniej części miasta. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego 
planem przedstawia rysunek planu w skali 
1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały i będący jej integralną częścią. 

3. Załącznikami niniejszej uchwały są:  
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-

łącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych – 
załącznik nr 3. 

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) doaypkach – termin ten należy rozumieć 

zgodnie z definicją zawartą w przepisach  
o statystyce publicznej, w tym obejmujący 
także wiaty, jednakże z wyłączeniem silosów 
i zbiorników, w tym zaliczanych do budowli 
rolnych na podstawie rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
7 października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.  
Nr 132, poz. 877); 

2) istpiejących doaypkach lub tdiektach – nale-
ży przez to rozumieć takie, które istniały w 
dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz 
te, które zostały zrealizowane zgodnie z  po-
zwoleniem na budowę wydanym przed tym 
terminem;  

3) pieociążniwej osłoaze lub pieociążniwej azia-
łanptści – należy przez to rozumieć takie, któ-
re w miejscu lokalizacji – a nie tylko poza 
granicami nieruchomości – nie spowodują na-
ruszenia wymagań, wynikających z określo-
nych w obowiązujących przepisach standar-
dów jakości środowiska, określonych dla da-
nych typów przeznaczenia obszarów i ich za-
gospodarowania; 

4) terepie, zwanym zamiennie jeaptstką tere-
ptwą – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku planu miejscowego, o danej kategorii prze-
znaczenia i określonych zasadach zagospoda-
rowania, oznaczony odpowiednim symbolem 
cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że ter-
min „teren” został zastosowany także w nie-
co innym znaczeniu: 
a) w nawiązaniu do przepisów o ochronie 

środowiska dotyczących dopuszczalnych 
pomiarów hałasu,  

b) w wyrażeniu „rzeźba terenu”, 
c) w wyrażeniach „zagospodarowania tere-

nu” lub „użytkowania terenu” zaczerpnię-
tych z ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, 

d) w wyrażeniu „pod powierzchnią terenu”, 
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e) w wyrażeniu „powierzchnia terenu biolo-
gicznie czynna”, który należy rozumieć 
zgodnie z definicją zawartą w przepisach 
prawa budowlanego; 

5) wystktści – należy przez to rozumieć pio-
nową odległość od poziomu gruntu do naj-
wyższego punktu obiektu; w przypadku 
obiektów usytuowanych na innych obiektach 
jest to pionowa odległość od najwyższego 
punktu stycznego dwóch obiektów do naj-
wyższego punktu górnego obiektu; w przy-
padku budynków wysokość liczona jest 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

6) zadoatwie – należy przez to rozumieć budy-
nek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten ter-
min, zastosowany w wyrażeniach frazeolo-
gicznych, które zostały zdefiniowane w 
ustawach lub wydanych na ich podstawie 
rozporządzeniach, zachowuje znaczenie na-
dane mu przez te definicje. 

§ 2 

1. Na rysunku planu występują następujące ozna-
czenia, umożliwiające lokalizację ustaleń planu: 

1)  rapica tdszaro tdjęte t pnapez; szczegó-
łowy przebieg tej granicy określają linie roz-
graniczające, o których dalej mowa w  
pkt 2, przebiegające wzdłuż wewnętrznej 
krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru 
planu; granica ta określa obszar, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwały; 

2)  rapica ziasta pa tacipkach ptkrywających 
się z nipiazi rtz rapiczającyzi terepy; 

3) linia rozgraniczająca tereny o różnym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania;  

4)  rapica strefy nKc tchrtpy ktpserwattrskiej 
krajtdrazo kontortwe t; 

5) tdtwiązojąca nipia zadoatwy; 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
7) nipia enektrteper etyczpa śreapie t papięcia 

20 kV wraz ze strefą w której występoją 
t raniczenia w zabudowie i zagospodaro-
waniu, o szerokości 7 m od osi linii; 

8)  aztcią  śreapie t ptawyższtpe t ciśpie-
pia 1,6 MPa, DN 200 i 100 wraz ze strefą 
w której występoją t rapiczepia w zado-
atwie i za tsptaartwapio, o szerokości  
20 m od zewnętrznych ścianek gazociągu; 

9) terepy kate trii t tyz sazyz przezpacze-
pio i sptstdie za tsptaartwapia oznaczone 
symbolami literowymi; 

10) pozery terepów służące lokalizacji ustaleń 
niniejszej uchwały na rysunku planu. 

2. Za szczegółowy przebieg granic oznaczonych 
linią należy przyjmować: 
1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, 

na których te granice pokrywają się i są rów-
nocześnie równoległe do linii oznaczonych na 
rysunku planu miejscowego; 

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w in-
nych przypadkach niż wymienione w pkt 1. 

3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodat-
kowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak ko-
ła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg 

granicy określa wymieniona linia; zasadę okre-
śloną w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy linii, o której mowa w ust. 3, 
towarzyszą dwa lub większa liczba różnych 
oznaczeń graficznych oznacza to, że ta linia sta-
nowi granice odpowiednio dwóch lub większej 
liczby wydzieleń.  

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu miejscowego, mają charakter in-
formacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3 

1. Na obszarze planu obowiązują – w uzupełnieniu 
innych regulacji niniejszej uchwały - ustalenia 
dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, wymienione w następnych ustę-
pach. 

2. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać 
dysharmonii wizualnej w krajobrazie. 

3. Zakazuje się ustawiania wolno stojących reklam 
o powierzchni przekraczającej 1 m2, a reklamy 
umieszczone na obiektach budowlanych prze-
kraczające tę powierzchnię mogą informować 
wyłącznie o działalności prowadzonej na nieru-
chomości, na której znajduje się dany obiekt bu-
dowlany. 

§ 4 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad ochrony środowiska i przyrody 
wymienione w następnych ustępach. 

2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i prze-
bieg cieków wodnych wskazują na występo-
wanie zagrożenia lokalnymi podtopieniami lub 
gwałtownymi spływami powierzchniowymi 
wód, w przyjmowanych rozwiązaniach, naka-
zuje się uwzględniać możliwość wystąpienia 
takich zagrożeń. 

3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb 
odpowiedzialnych za ich eksploatację.  

4. Dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a tak-
że ich przykrycie lub zarurowanie, pod warun-
kiem, że nie spowoduje to niepożądanych 
zmian w stosunkach gruntowo-wodnych. 

5. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub innych robót ziemnych muszą 
być usunięte przed ich zakończeniem. 

6. W zagospodarowaniu należy wprowadzić nie-
zbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu oraz 
przeciwdziałające powstawaniu lokalnych osu-
wisk. 

7. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu,  
o których mowa w przepisach o ochronie śro-
dowiska, tereny kategorii oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami „MNI” i „MNN” zalicza 
się do terenów zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej. 

8. Uciążliwość dla środowiska istniejących i pla-
nowanych obiektów różnych funkcji nie może 
powodować obniżenia standardów, wymaga-
nych przepisami odrębnymi, dla sąsiadujących 
terenów, w szczególności mieszkalnych, z za-
strzeżeniem ust. 9. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 329 –  26745  – Poz. 4405 

9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 8, nie 
dotyczy obiektów, dla których – na mocy 
przepisów o ochronie środowiska – można 
wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowa-
nia”. 

10. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasię-
giem uciążliwości określonym w przepisach o 
ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod 
warunkiem zastosowania w nich rozwiązań 
odpowiednio ograniczających te uciążliwości; 
dotyczy to w szczególności uciążliwości wy-
woływanych ruchem na ulicach publicznych.  

11. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko sporządzany jest obowiązkowo 
z innych względów niż możliwość oddziaływa-
nia na obszar NATURA 2000. 

12. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwarza-
jących zagrożenie wystąpienia poważnych 
awarii, o których mowa w przepisach – Prawo 
ochrony środowiska. 

13. Nie dopuszcza się lokalizacji nowych nadaw-
czych urządzeń i obiektów radiowych i radiote-
lekomunikacyjnych dla telefonii komórkowej. 

14. Na obszarze planu obowiązują zasady określo-
ne odpowiednimi regulacjami w Prawie wod-
nym oraz przepisach wydanych na jego pod-
stawie, w szczególności ze względu na poło-
żenie w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęć 
wody i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocła-
wia. 

§ 5 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego wymienione w następnych 
ustępach. 

2. W zasięgu strefy „R” ochrony konserwatorskiej 
krajobrazu kulturowego elewacje nowych bu-
dynków winny być pokrywane materiałem ka-
miennym, cegłą ceramiczną, tynkiem, drewnem 
lub ich wiernymi imitacjami, a dachy czerwoną 
dachówką ceramiczną lub – w naturalnych kolo-
rach - blachą miedzianą, gontem drewnianym, 
łupkiem naturalnym lub ich dobrymi imitacjami. 

3. W razie natrafienia na obiekty archeologiczne 
należy przerwać prace, obszar zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby 
Wojewódzkiego Ronserwatora Zabytków, a na-
stępnie przystąpić do archeologicznych badań 
ratowniczych.  

4. Na obszarze planu nie występują obiekty, które 
można by uznać za dobra kultury współczesnej. 

§ 6 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych wymienione w 
następnych ustępach i w innych regulacjach ni-
niejszej uchwały, w tym w § 11. 

2. Ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych należy wy-
konywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowa-

nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów 
lub siatek metalowych lub z drewna. 

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodze-
nia wzdłuż ulic publicznych musi być ażurowa z 
prześwitami zajmującymi co najmniej 80% po-
wierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sy-
tuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie 
mur oporowy podtrzymujący skarpę. 

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury, nośni-
ków reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych pod warunkiem, że nie 
będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sie-
ciami infrastruktury technicznej oraz za zgodą i 
na warunkach określonych przez zarządcę drogi, 
oraz przy uwzględnieniu innych ustaleń planu 
miejscowego i regulacji określonych w obowią-
zujących przepisach. 

5. W miarę możliwości, w sposób niekolidujący z 
funkcją komunikacyjną, za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządców dróg oraz przy 
uwzględnieniu innych ustaleń planu miejscowe-
go i regulacji określonych w obowiązujących 
przepisach, w pasach dróg publicznych należy 
sadzić i pielęgnować jedno lub dwustronne szpa-
lery drzew. 

§ 7 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu wy-
mienione w następnych ustępach. 

2. Lokalizacja budynków na terenach kategorii 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
„MNI”, „MNN” i „IT’ jest możliwa wyłącznie 
wewnątrz obszarów określonych liniami zabu-
dowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Z obowiązującą linią zabudowy wiążą się na-
stępujące ustalenia: 
1) należy na niej usytuować zewnętrzną kra-

wędź zewnętrznej ściany budynku; jeżeli 
budynek jest wolno stojący jego długość nie 
może mierzyć mniej niż 6 m,; 

2) powierzchnia otworów okiennych w ścianie 
nie może stanowić mniej niż 10% jej łącznej 
powierzchni z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy 
to tej części elewacji, którą zajmują podcie-
nia; 

3) w przypadku budynków z podcieniami od 
strony obowiązującej linii zabudowy, znaj-
dującymi się na pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej, należy na tej linii usytuować ze-
wnętrzne krawędzie filarów nośnych w taki 
sposób, by miały z nią co najmniej jeden 
punkt wspólny i nie wykraczały poza nią; 

4) dopuszcza się wykroczenie na odległość do 
2 m od przebiegu obowiązującej linii zabu-
dowy: 
a) elementami budynku, które w całości są 

zlokalizowane pod powierzchnią terenu 
oraz tarasami, schodami i podjazdami 
usytuowanymi na gruncie, 

b) zadaszeniami, okapami, wykuszami  
i balkonami, opierającymi się na czę-
ściach budynku znajdujących się we-
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wnątrz obszaru oznaczonego liniami za-
budowy; 

5) dopuszcza się wykroczenie na odległość do 
0,3 m od przebiegu obowiązującej linii za-
budowy ryzalitami, pilastrami, kolumnami, 
opaskami wokółokiennymi i wokółdrzwio-
wymi oraz innymi zdobieniami elewacji, któ-
rych łączna powierzchnia rzutu na ścianę 
usytuowaną wzdłuż obowiązującej linii za-
budowy nie może przekraczać 20% po-
wierzchni tej ściany; 

6) dopuszcza się cofnięcie na odległość do  
0,8 m od przebiegu obowiązującej linii za-
budowy elementami elewacji, których łącz-
na powierzchnia rzutu na ścianę usytuowa-
ną wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nie 
może przekraczać 20% powierzchni tej 
ściany; do tego procentu powierzchni nie są 
wliczane otwory okienne i drzwiowe. 

4. Ustalenia ust. 3 pkt 4 i 5 odnoszą się także do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

5. Maksymalna wysokość nowych budynków nie 
może przekraczać: 
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: „4MNN”, „5MNN” i „6MNN” – 
12 m; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: „1MNI”, „1MNN”, „2MNN”  
i „3MNN” – 9 m; 

3) na terenach kategorii oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: „RDL” i „IT” –  
7 m. 

6. Zakazuje się zwiększania wysokości istnieją-
cych budynków więcej niż o 1 m. 

7. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń 
ustawianych na budynkach nie może przekra-
czać 5 m, a wolno stojących masztów i innych 
budowli tego typu 15 m. 

8. Zakazuje się lokalizacji nowych budynków w 
odległości mniejszej niż 3 m od najbliższej ze-
wnętrznej krawędzi brzegów cieków i zbiorni-
ków wód powierzchniowych. 

9. W przypadku lokalizacji budynków na więk-
szych spadkach lub na skarpach obowiązuje 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń chro-
niących przed wystąpieniem katastrofy budow-
lanej. 

10. Na obszarze planu dopuszcza się realizację 
urządzeń budowlanych – w rozumieniu zgod-
nym z definicją zawartą w przepisach prawa 
budowlanego – właściwych dla określonego 
rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami 
niniejszej uchwały oraz obowiązującymi przepi-
sami. 

11. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwar-
dzonymi lub zabudowane powinny mieć 
sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczo-
we. 

12. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych 
nie powinno być wyprowadzane bezpośrednio 
na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną na-
wierzchnią utwardzoną. 

13. Nowa zabudowa powinna być kryta dachami  
z symetrycznymi głównymi połaciami, o jedna-
kowym – w granicach nieruchomości – nachy-

leniu równym 45o (z tolerancją ±2o); dopusz-
cza się pokrycie do 20% powierzchni każdego 
z budynków w inny sposób. 

14. Ograniczenia, o których mowa w ust. 13, nie 
obowiązują w odniesieniu do: 
1) wolno stojących kontenerów z urządzeniami 

technicznymi o powierzchni zabudowy nie-
przekraczającej 4 m2 i wysokości nieprze-
kraczającej 2,2 m, 

2) tymczasowych obiektów budowlanych loka-
lizowanych dla obsługi prac budowlanych 
lub dla organizacji imprez masowych. 

§ 8 

Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty 
podlegające ochronie ustalone na podstawie odręb-
nych przepisów. 

§ 9 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości wymienione w na-
stępnych ustępach. 

2. Linie rozgraniczające stanowią równocześnie 
granice działek przewidzianych do wydzielenia,  
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dzia-
łek dla obiektów komunikacji, w tym niewyzna-
czonych na rysunku planu dróg wewnętrznych,  
i infrastruktury technicznej. 

4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wy-
dzielanie także innych - (niż określone w ust. 2 
i 3) – nowych granic nieruchomości przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 
1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej 

nieruchomości w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i bezpośredniego dostępu do ulicy pu-
blicznej; 

2) zostaną uwzględnione ograniczenia dotyczą-
ce nowo wydzielonych działek, określone w 
rozdziale II; 

3) możliwe będzie zagospodarowanie terenu 
zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwa-
ły oraz przepisami odrębnymi. 

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów w 
granicach terenów oznaczonych tym samym 
symbolem literowym oraz w obrębie ulic pu-
blicznych. 

§ 10 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 
określone w następnych ustępach. 

2. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności 
lokalizacji stacji paliw płynnych, kempingów i pól 
biwakowych, obiektów usług pogrzebowych 
oraz obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży przekraczającej 400 m2 oraz nowych bu-
dowli rolniczych o wysokości przekraczającej 
4,5 m. 

3. Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwały na-
stępujące tymczasowe obiekty budowlane: 
1) ustawiane na danej nieruchomości na okres 

krótszy niż 18 miesięcy jako zaplecze prowa-
dzonych przez ten czas prac budowlanych; 
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2) ustawiane na danej nieruchomości na okres 
krótszy niż 3 miesiące dla potrzeb organizacji 
okazjonalnych imprez publicznych.  

§ 11 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej wymienione w następnych ustępach. 

2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: KDL i KDD przeznacza się na pasy 
ulic publicznych (istniejących i planowanych do 
modernizacji lub realizacji) – lokalnych (RDL)  
i dojazdowych (RDD), dla których określa się na-
stępujące ustalenia: 
1) ustala się minimalne szerokości pasów dro-

gowych ulic oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
a) „RDL” – 18 m, 
b) „RDD” – 10 m; 

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w sposób niekolidujący z funkcją ko-
munikacyjną ulic; 

3) jezdnie ulic powinny mieć utwardzoną trwałą 
nawierzchnię i sprawny system odprowadza-
nia wód opadowych; 

4) ulice lokalne winny być wyposażone w co 
najmniej jednostronne chodniki; dopuszcza 
się ich realizacje w formie ciągów pieszo-
rowerowych; 

5) zjazdy z ulic powinny być organizowane w 
sposób niekolidujący z innymi ustaleniami ni-
niejszej uchwały, w szczególności poprzez 
minimalizację kolizji z ciągami spacerowymi i 
ciągami rowerowymi oraz z maksymalnym 
zachowaniem istniejących zadrzewień; 

6) zjazdy z ulic, o których mowa w pkt 4, mogą 
być zorganizowane za zgodą i na warunkach 
określonych przez właściwych zarządców; 

7) zakazuje się lokalizacji budynków niebędą-
cych tymczasowymi obiektami budowlanymi 
na ulicach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RDL, i jakichkolwiek budynków na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RDD; 

8) pozostałe zasady zagospodarowania na tere-
nach ulic powinny być zgodne z innymi regu-
lacjami niniejszej uchwały oraz z odrębnymi 
przepisami. 

3. W ulicach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: „2RDL”, „3RDL”, „6RDL” i „7RDL” - je-
żeli występują możliwości techniczne - ciągi ro-
werowe należy prowadzić poza jezdniami prze-
znaczonymi dla ruchu samochodowego. 

4. Lokalizacja niewymienionych w ust. 3 ciągów 
rowerowych, a także ciągów pieszych, w spo-
sób niekolidujący z innymi ustaleniami niniejszej 
uchwały, oraz za zgodą i na warunkach określo-
nych przez właściwych zarządców. 

5. Na terenach kategorii oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: „MNI” i „MNN” w granicach 
poszczególnych nieruchomości, należy przewi-
dzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc posto-
jowych dla pojazdów samochodowych. Miejsca 
postojowe mogą być realizowane jako terenowe 

lub w obiektach budowlanych. Ustala się, że na 
jedno nowe mieszkanie powinny przypadać co 
najmniej 1,5 miejsca postojowego. W odniesie-
niu do powierzchni użytkowej (w budynkach) 
służącej prowadzeniu działalności gospodarczej 
określa się następujące minimalne ilości miejsc 
postojowych: 
1) o powierzchni od 6 m2 do 20 m2 – 2 miejsce 

postojowe; 
2) o powierzchni powyżej 20 m2, nie więcej jed-

nak niż 50 m2 – 4 miejsca postojowe; 
3) o powierzchni powyżej 50 m2 – po jednym 

miejscu postojowym za każde rozpoczęte  
25 m2 i dodatkowo dwa miejsca postojowe. 

6. Lokalizację miejsc postojowych, o których mo-
wa w ust. 5, dopuszcza się na innych nierucho-
mościach na obszarze planu, na których niniej-
szy plan to przewiduje (z wyjątkiem terenów ulic 
publicznych) – za zgodą ich właścicieli i w odle-
głości nie większej niż 200 m od obiektu, który 
te miejsca mają obsługiwać. 

7. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) nowe liniowe elementy infrastruktury tech-

nicznej mogą być realizowane: 
a) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem „1IT”, 
b) w pasach ulic publicznych i wewnętrz-

nych,  
2) dla lokalizacji nieliniowych urządzeń infra-

struktury technicznej (np. trafostacji) prze-
znacza się tereny wymienione w pkt 1 lit. a; 

3) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia to-
warzyszące sieciom infrastruktury technicz-
nej można również lokalizować na terenach 
wymienionych w pkt 1 lit. b; 

4) dopuszcza się lokalizowanie nowych elemen-
tów sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej na innych niż wymienione w  
pkt 1–3 terenach, o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów i nie zo-
stanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jed-
nostki terenowej; 

5) nowe liniowe elementy infrastruktury tech-
nicznej, z wyjątkiem linii elektroenergetycz-
nych średniego i wyższych napięć, należy re-
alizować jako podziemne; dopuszcza się  
w tym zakresie odstępstwa dla realizacji 
przyłączy do budynków od istniejących sieci 
napowietrznych; 

6) urządzenia infrastruktury technicznej towa-
rzyszące elementom liniowym mogą być lo-
kalizowane zarówno jako podziemne i jako 
nadziemne, w tym w zależności od uwarun-
kowań technicznych – jako wolno stojące lub 
wbudowane w inne obiekty; 

7) przy projektowaniu nowych inwestycji należy 
- w miarę możliwości – unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej; 
w przypadku nieuniknionej kolizji projektowa-
nego zagospodarowania z tymi elementami 
należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfi-
kować, przy uwzględnieniu uwarunkowań 
wynikających z przepisów szczególnych oraz 
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na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem 
sieci; sposób zagospodarowania terenu po-
winien umożliwić odpowiednim służbom do-
stęp do sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

8. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad 
urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia z 
użytkownikami tych urządzeń. 

9. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej określa się następują-
co: 

1) zaopatrzenie w wodę powinno się odbywać 
poprzez podłączenie do komunalnej sieci 
wodociągowej; 
 

2) ścieki bytowe powinny być kierowane do 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane 
ścieki inne niż bytowe, należy je odprowa-
dzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po 
odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach 
uzgodnionych z operatorami sieci; 

4) wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy  
o utwardzonej nawierzchni winny być wy-
posażone w systemy odprowadzania wód 
opadowych; w przypadku zastosowania 
nawierzchni częściowo utwardzonych 
(„ażurowych”) należy odpowiednio zabez-
pieczyć środowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń; 

5) wody opadowe, o których mowa w pkt 4, 
przed zrzutem do cieków powierzchniowych 
lub gruntu, winny być w razie potrzeby od-
powiednio podczyszczane; może to być re-
alizowane na obszarze planu lub poza jego 
granicami; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną powinno 
się odbywać siecią średniego i/lub niskiego 
napięcia, odpowiednio do potrzeb; 

7) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać 
siecią gazociągów niskiego lub średniego ci-
śnienia, odpowiednio do potrzeb; przyłącza-
nie odbiorców do sieci gazowej powinno 
odbywać się na zasadach określonych w 
przepisach prawa energetycznego; 

8) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania 
oparte na elektryczności, gazie, oleju o za-
wartości siarki do 0,3% lub innych proeko-
logicznych mediach (o uciążliwości dla śro-
dowiska mniejszej niż powodowanej przez 
ogrzewanie gazem sieciowym), w tym nie-
konwencjonalnych; ograniczenie to nie do-
tyczy paliwa stosowanego w kominkach 
niestanowiących podstawowego systemu 
ogrzewania obiektu i przeznaczonych tylko 
do incydentalnego użytkowania; 

9) telefonizacja powinna się odbywać poprzez 
podłączenie do dostępnych systemów; 

10) gromadzenie i odprowadzanie odpadów sta-
łych powinno się odbywać zgodnie z obo-
wiązującymi regulacjami prawnymi – po-
wszechnymi i miejscowymi; w szczególno-
ści wszystkie nieruchomości, na obszarze 
których mogą być wytwarzane odpady, 
winny być wyposażone w urządzenia służą-

ce do magazynowania odpadów; urządzenia 
te należy utrzymywać w odpowiednim sta-
nie sanitarnym; w przypadku czasowego 
składowania odpadów w granicach nieru-
chomości należy miejsce tego składowania 
zabezpieczyć przed infiltracją odcieków do 
gruntu; należy też zapewnić urządzenia 
umożliwiające selektywne gromadzenie od-
padów. 

§ 12 

Na obszarze planu obowiązuje następujące ustale-
nie dotyczące sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania tere-
nów kategorii oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem „MNN” – dopuszcza się lokalizację zaplecza 
budowy ulic publicznych, do czasu oddania ich do 
użytku. 

§ 13 

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka pro-
centowa stanowiąca podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. W odniesieniu do gruntów będących własnością 
gminy miejskiej Nowa Ruda, na których nie usta-
lono wieczystego użytkowania, bądź zbywanych 
na jej rzecz, jednorazowa opłata w przypadku 
zbycia nieruchomości nie będzie pobierana. 

R o z d z i a ł   II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE, 
W TYM DOTYCZGCE PRZEZNACZENIA TERENÓW 

INNYCH NIŻ ULICE 

§ 14 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MNI – teren oznaczony symbolem 
„1MNI” – przeznacza się dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, w tym istniejących. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) usługi nieuciążliwe w istniejących budynkach; 
2) w nowych budynkach mieszkalnych usługi 

nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku; 

3) prowadzenie nieuciążliwej działalności gospo-
darczej innej niż usługowa w lokalach o po-
wierzchni użytkowej nieprzekraczającej  
50 m2, w istniejących budynkach; 

4) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych,  
i obiekty małej architektury; 

5) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne; 
6) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych i rowero-
wych; 

7) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz budo-
wę wbudowanych garaży; 

8) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
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towarzyszących tym sieciom, w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3 
i 6–8, nie powinno zająć więcej niż 50% po-
wierzchni terenu i powierzchni użytkowej w za-
budowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 30% powierzchni nierucho-
mości; jeżeli ten parametr został przekroczony 
przed wejściem w życie planu, dopuszcza się 
powiększenie powierzchni zabudowanej budyn-
kami na danej nieruchomości nie więcej niż  
o 10%. 

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni 
nieruchomości; jeżeli ten parametr został prze-
kroczony przed wejściem w życie planu, do-
puszcza się zmniejszenie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych na danej nieruchomości 
nie więcej niż o 10%. 

6. Dopuszcza się dokonanie zmiany granic działek 
dla wymiany bądź pozyskania gruntów z terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
„3MNN”. 

§ 15 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MNN przeznacza się dla nowych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych; na tę 
kategorię składają się tereny oznaczone nume-
rami porządkowymi 1-6. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych  

i obiekty małej architektury; 
2) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne; 
3) poszerzanie ulic publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych i rowero-
wych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów oraz budo-
wę garaży wbudowanych w obiekty, o któ-
rych mowa w ust. 1; 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących tym sieciom, w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5, 
nie powinno zająć więcej niż 25% powierzchni 
terenu. 

4. Budynki, o których mowa w ust. 1, winny speł-
niać wymagania definicji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, określonej w prawie budowla-
nym, z zastrzeżeniem, że lokal użytkowy, o któ-
rym mowa w tej definicji, może być wykorzy-
stywany jedynie dla prowadzenia nieuciążliwej 
działalności. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 20% powierzchni nierucho-
mości. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni 
nieruchomości. 

7. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek, na 
innych zasadach niż określone w § 9 ust. 2 i 3, 
jeżeli spełniane są łącznie następujące warunki: 
1) nowe działki mają powierzchnię nie mniejszą 

niż 900 m2;  
2) nowe działki graniczą z określoną na rysunku 

planu ulicą publiczną; 
3) minimalna szerokość frontu nowej działki –  

z określoną na rysunku planu ulicą publiczną 
– wynosi 20 m;  

4) kąt położenia granic nowych działek w sto-
sunku do pasa określonej na rysunku planu 
ulicy publicznej mieści się w granicach 70o– 
–110o; jeżeli działka sąsiaduje z dwoma uli-
cami wystarczy spełnienie tego warunku w 
stosunku do jednej z ulic; warunek nie doty-
czy działek obsługiwanych z nieprzejezdnych 
zakończeń sięgaczy. 

8. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek nie-
spełniających warunków określonych w ust. 7: 
1) dla powiększenia działek mieszkalnych na te-

renie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem „1MNI”, 

2) na terenach oznaczonych numerami porząd-
kowymi 4, 5 i 6, jeżeli działka sąsiaduje  
z granicą planu i wraz z przyległymi gruntami 
przeznaczonymi w odrębnym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod 
mieszkalnictwo jednorodzinne, położonymi 
poza granicą planu będzie miała powierzchnię 
nie mniejszą od 900 m2. 

9. Na działce spełniającej warunki określone w 
ust. 7 dopuszcza się wzniesienie po jednym bu-
dynku, o którym mowa w ust. 4; dopuszczenie 
to obejmuje także działki budowlane powiększo-
ne w wyniku wydzieleń dokonanych na mocy 
ust. 8. 

§ 16 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem IT – teren oznaczony symbolem 
„1IT” – przeznacza się dla sieci oraz urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej, takich jak w 
szczególności: stacje transformatorowe, prze-
pompownie ścieków, separatory wód deszczo-
wych itp. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się – z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) ustawianie kontenerów służących do selek-

tywnego zbierania odpadów; 
2) zieleń i obiekty małej architektury; 
3) poszerzanie ulic publicznych i przeprowadza-

nie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych  
i rowerowych; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych i rowerów. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3  
i 4, nie powinno zająć łącznie więcej niż 40% 
powierzchni terenu. 

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
może zajmować mniej niż 10% powierzchni nie-
ruchomości. 
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D z i a ł   III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 17 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

 

 

 

§ 18 

Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEWSRIEW 

 
ANDRZEJ BEHAN 
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Załączpik pr 1 at ochwały Raay Miejskiej 
w Ntwej Roazie pr 180/XXIII/08 z apia  
8 paźazierpika 2008 r. (ptz. 4405) 
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Załączpik pr 2 at ochwały Raay Miejskiej 
w Ntwej Roazie pr 180/XXIII/08 z apia  
8 paźazierpika 2008 r. (ptz. 4405) 

 
 

Rtzstrzy pięcie t sptstdie rtzpatrzepia owa  at prtjekto ziejsctwe t pnapo  
za tsptaartwapia przestrzeppe t art i anterpatywpej ana art i wtjewóazkiej pr 381  
                                                    w Ntwej Roazie 
 
Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Nowej Rudzie odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w termi-
nie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga. 

 
 

Załączpik pr 3 at ochwały Raay Miejskiej 
w Ntwej Roazie pr 180/XXIII/08 z apia  
8 paźazierpika 2008 r. (ptz. 4405) 

 
 
Rtzstrzy pięcie t sptstdie reanizacji, zapisapych w pnapie, ipwestycji z zakreso ipfrastroktory techpiczpej, 
które paneżą at zaaań właspych  zipy, traz zasaaach ich fipapstwapia, z tapie z przepisazi t fipapsach  
                                                                   podniczpych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) zadania własne gminy. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony 
w wyniku zamówień realizowanych w trybie 
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 2 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych  
w § 1: 
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-
wem budowlanym, o zamówieniach publicz-
nych, o samorządzie gminnym, gospodarce ko-
munalnej i o ochronie środowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła re-
alizowane będą w sposób określony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 
w § 1 będzie przedmiotem umowy zaintereso-
wanych stron. 

§ 3 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  
z późn. zm.), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady 

gminy, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 

gminy ustala się w uchwale budżetowej. 

§ 4 

1. Zadania w zakresie budowy dróg, należących do 
inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane 
będą przez budżet gminy lub na podstawie poro-
zumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji, należących do inwestycji, o których 
mowa w § 1, będą finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 
z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub po-
przez partnerstwo publiczno-prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych i gazowych będą finansowane na podsta-
wie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 z późn. zm.). 

§ 5 

Prognozowane źródła finansowania przez gminę: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) pożyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 329 –  26753  – Poz. 4406 i 4407 

4406 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XXXV/249/08 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie ostanepia ekwiwanepto piepiężpe t za oaział w aziałapio rattwpi-
czyz nod szktnepio ptżarpiczyz tr apiztwapyz przez Państwtwa Straż 
                                          Ptżarpą nod  zipę 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny 
w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za 
jedną godzinę uczestnictwa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 
2008 r. i znajduje zastosowanie do obliczania 
ekwiwalentu począwszy od 25 września 2008 r. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK
 
 
 

4407 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR XI/63/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie zwtnpiepia z ptaatko ta pierochtztści oazienape t w razach 
re itpanpej ptztcy ipwestycyjpej pa wspierapie ptwych ipwestycji nod 
         twtrzepie ptwych ziejsc pracy związapych z ptwą ipwestycją 

 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  późn. zm.), 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z § 1 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku 
od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej 
budynki lub ich części, budowle lub ich części 
stanowiące nową inwestycje, w rozumieniu § 2 
pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzie-
lania zwolnień od podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych, sta-
nowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na 
warunkach i zasadach określonych w ww. roz-
porządzeniu Rady Ministrów. 

§ 2 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stosu-
je się, jeżeli: 
1) nakłady finansowe na nową inwestycję,  

o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, 
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wyniosły ogółem kwotę przekraczającą  
40 tys. euro lub utworzono co najmniej  
5 nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją – w przypadku inwestycji doko-
nanych na nieruchomościach będących w 
posiadaniu mikroprzedsiębiorców; 

2) nakłady finansowe na nową inwestycję,  
o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, 
wyniosły ogółem kwotę przekraczającą  
70 tys. euro lub utworzono co najmniej  
15 nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycja – w przypadku inwestycji doko-
nanych na nieruchomościach będących w 
posiadaniu małych przedsiębiorców; 

3) nakłady finansowe na nową inwestycję,  
o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, 
wyniosły ogółem kwotę przekraczającą  
120 tys. euro lub utworzono co najmniej  
50 nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycja – w przypadku inwestycji doko-
nanych na nieruchomościach będących  
w posiadaniu średnich przedsiębiorców; 

4) nakłady finansowe na nową inwestycję,  
o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, 
wyniosły ogółem kwotę przekraczającą  
300 tys. euro lub utworzono co najmniej  
200 nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją – w przypadku inwestycji do-
konanych na nieruchomościach będących w 
posiadaniu przedsiębiorców innych niż wy-
mienieni w punktach 1–3. 

2. Wyrażone w euro kwoty określone w ust. 1 
przelicza się na złote według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w 
ostatnim dniu grudnia roku poprzedzającego rok, 
w którym zakończono nową inwestycję. 

§ 3 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na pod-
stawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia 
zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pi-
semnej – na druku stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały, dołączając wymienione w nim do-
kumenty. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsię-
biorca musi dokonać przed rozpoczęciem reali-
zacji inwestycji. 

§ 4 

1. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobo-
wiązany jest do dostarczenia: 
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na 

wspieranie nowych inwestycji: 
a) oświadczenia o zakończeniu nowej inwe-

stycji – na druku stanowiącym załącznik 
nr 2 do uchwały; 

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, 
ustalonej według kosztów kwalifikujących 
się do objęcia pomocą, oraz o udziale wła-
snym w nakładach związanych z nową 
inwestycja – na druku stanowiącym za-
łącznik nr 3 do uchwały; 

2) w przypadku ubiegania się o pomoc na two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z 
nową inwestycją: 

a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją – na 
druku stanowiącym załącznik nr 4 do 
uchwały; 

b) oświadczenia o wysokości przewidywa-
nych kosztów utworzenia miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą – na druku 
stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały; 

3) informacji o otrzymanej pomocy publicznej 
innej niż de minimis lub de minimis w rolnic-
twie lub rybołówstwie , lub informacji o nie-
otrzymaniu pomocy na formularzu stanowią-
cym załącznik do rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie 
informacji o otrzymanej pomocy publicznej 
oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy  
(Dz. U. Nr 61, poz. 413). 

4) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
budynków lub budowli stanowiących nową 
inwestycję. 

§ 5 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające 
z niniejszej uchwały, przysługuje przez okres kolej-
nych 3 lat: 
1. w przypadku ubiegania się o pomoc obliczaną na 

podstawie kosztów inwestycji, o których mowa 
w § 5 pkt 1 rozporządzenia: 
a) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym zakończono nową in-
westycję – w odniesieniu do przedmiotów 
opodatkowania objętych obowiązkiem podat-
kowym w dniu dokonania zgłoszenia określo-
nego w § 3 uchwały; 

b) od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów 
opodatkowania, od których obowiązek po-
datkowy powstał po dniu zgłoszenia określo-
nego w § 3 uchwały. 

2. w przypadku ubiegania się o pomoc obliczaną na 
podstawie kosztów utworzenia miejsc pracy,  
o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia – 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym utworzono miejsca pracy 
związane z nową inwestycją-jednakże nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

§ 6 

1. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, 
którzy zalegaj ą z zapłatą zobowiązań podatko-
wych wobec Gminy Olszyna. 

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy 
§ 1 ust. 1 uchwały nie podlegają: 
– budynki lub ich części oraz budowle lub ich 

części związane z prowadzeniem stacji paliw; 
– budynki lub ich części oraz budowle lub ich 

części związane z działalnością handlową  
o powierzchni sprzedaży przekraczającej  
400 m2, gdzie przez powierzchnię sprzedaży 
należy rozumieć powierzchnie określoną  
w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) 

– budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części związane z prowadzeniem banków. 

§ 7 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na 
utworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją jest zobowiązany do dnia  
15 stycznia każdego roku podatkowego, w okre-
sie korzystania z pomocy publicznej, do przed-
kładania informacji dotyczących kosztów pracy 
nowo zatrudnionych pracowników związanych  
z nową inwestycją. 

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na 
utworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją zobowiązany jest do dnia  
15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić 
informacje o wysokości zatrudnienia w przed-
siębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku,  
z zastrzeżeniem, że ostatnią informacje należy 
złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym mi-
nęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy – na dru-
ku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały. 

3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia na 
utworzenie nowych miejsc pracy związanych z 
nową inwestycją, gdy nowa inwestycja lub 
zwiększenie zatrudnienia nie zostaną utrzymane 
przez okres 5 lat, a w przypadku małego i śred-
niego przedsiębiorcy 3 lat, od dnia zakończenia 
inwestycji. 

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić 
organ udzielający pomocy pisemnie o utracie 
prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomo-

ści na podstawie programu – w terminie 14 dni 
od dnia powstania okoliczności powodujących 
utratę. 

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przed-
siębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku 
od nieruchomości wraz z odsetkami za cały 
okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia, 
zgodnie z procedura określoną w przepisach 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60  
z późn. zm.). 

6. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy 
publicznej ponad dopuszczalna intensywność 
przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nad-
wyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego 
roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od 
nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z pro-
cedurą określoną w przepisach ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 9 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje do 31 grud-
nia 2013 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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Załączpik pr 1 at ochwały Raay Miejskiej w 
Onszypie pr XI/63/2008 z apia 26 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4407) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 329 –  26757  – Poz. 4407 

 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 329 –  26758  – Poz. 4407 

Załączpik pr 2 at ochwały Raay Miejskiej w 
Onszypie pr XI/63/2008 z apia 26 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4407) 
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Załączpik pr 3 at ochwały Raay Miejskiej w 
Onszypie pr XI/63/2008 z apia 26 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4407) 
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Załączpik pr 4 at ochwały Raay Miejskiej w 
Onszypie pr XI/63/2008 z apia 26 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4407) 

 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 329 –  26761  – Poz. 4407 

Załączpik pr 5 at ochwały Raay Miejskiej w 
Onszypie pr XI/63/2008 z apia 26 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4407) 
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Załączpik pr 6 at ochwały Raay Miejskiej w 
Onszypie pr XI/63/2008 z apia 26 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4407) 
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4408 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 145/XXV/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

zziepiająca ochwałę pr 189/XXXIII/2005 Raay Miejskiej w Piławie Górpej 
z apia 30 zarca 2005 rtko w sprawie ostanepia re onazipo oazienapia 
ptztcy zaterianpej t charakterze stcjanpyz ana oczpiów zazieszkałych pa 
                                 terepie  zipy Piława Górpa  

 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 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

W uchwale nr 189/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 roku w spra-
wie ustalenia regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy Piława Górna wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) w § 10 ust. 1 pkt 1 skreśla się następujące wy-

razy „co zostanie potwierdzone w ewidencji lud-
ności Urzędu Miasta” 

2) w § 12 ust. 1 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„dołączenie do wniosku zaświadczeń o wy-
sokości dochodów”  

b) skreśla się pkt 3  
3) w § 14 skreśla się ust. 1 
4) w § 16 ust. 1  

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „po zasięgnięciu 
opinii dyrektora szkoły” 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kole-
giów”. 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) dyrektor szkoły, dyrektor kolegium lub 
dyrektor ośrodka, o którym mowa w art. 16 
ust. 7 ustawy”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEWSRIEW 

 
PATRYCJA PELCZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4409 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WWGLIŃCU 
NR 169/XXVI/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr 175/XXVII/04 z apia 24.11.2004 r. w spra-
wie ostanepia  órpych stawek tpłat ptptsztpych przez właścicieni piero-
chtztści za osło i w zakresie osowapia i opieszktaniwiapia tapaaów 
                                            ktzopanpych 

 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. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada 
2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych wprowadza się następującą 
zmianę: 
§ 1 ust. 1 pkt d otrzymuje brzmienie: 
„odbiór nieczystości komunalnych stałych i dowie-
zienie ich na wysypisko: 
100 zł/z3 – ana tsód, które se re oją tapaay,  
120 zł/z3 – ana tsód, które pie se re oją tapa-
aówc. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmia-
nie. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 71/XI/07 Rady Miejskiej w 
Węglińcu z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 175/XXVII/04 z dnia 24 listopada  
2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WWGLIŃCU 
NR 173/XXVI/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały Raay Miejskiej w Wę nińco pr 15/LVI/98 z apia 
06.04.1998 r w sprawie tkreśnepia zasaa sprzeaaży doaypków i ntkani 
                                               zieszkanpych  

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
ze zm.) art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 86/XIII/07 Rady Miej-
skiej w Węglińcu z dnia 27 września 2007 r. zmie-
niającej uchwałę Rady Miejskiej nr 15/LVI/98 z dnia 
6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad 
sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych skreśla 
się punkt 9 o treści: „Stary Węgliniec – ul. Słowac-
kiego 12 (budynek byłego  przedszkola)’’. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec.  

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 
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4411 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WWGLIŃCU 
NR 174/XXVI/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr 152/XXIII/08 Raay Miejskiej w Wę nińco 
z apia 27 sierppia 2008 r. w sprawie zasaa wypajztwapia ntkani 
         wchtazących w skłaa zieszkapitwe t zastdo  zipy Wę nipiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Rodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się  uchwałę nr 152/XXIII/08 Rady Miej-
skiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy  
w następujący sposób: 
1. w  § 25 określenie „§ 24 i § 25” otrzymuje 
brzmienie „§ 23 i § 24”; 
2. w  § 27  w kolumnie 3 i w wierszu 4 tabeli wpi-
suje się  wyrażenie „ 5%”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec.  

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 

  
 
 
 
 
 
 

4412 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WWGLIŃCU 
NR 179/XXVI/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zziepiająca ochwałę pr 135/XLIII/01 Raay Gzipy i Miasta Wę ni-
piec z apia 22 nisttpaaa 2001 r. w sprawie ostanepia zipizanpych stawek 
czypszo za wypajez, azierżawę ntkani ożytktwych, pierochtztści 
 ropttwych i ntkani w tdiektach zarząazapych przez  zippe jeaptstki 
                                             tr apizacyjpe 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W uchwale nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta 
Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
ustalenia minimalnych stawek czynszu za wyna-
jem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomo-
ści gruntowych i lokali w obiektach zarządza-

nych przez gminne jednostki organizacyjne 
wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 2 skreśla się wyrazy „na rok 2008”,  

a w to miejsce wpisuje się wyrazy „na rok 
2009”, 

b) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 
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2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają 
zmianie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec. 

 
 
 
 
 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 
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Załączpik at ochwały Raay Miejskiej 
w Wę nińco pr 179/XXVI/08 z apia 
27 nisttpaaa 2008 r. (ptz. 4412) 
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4413 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WWGLIŃCU 
NR 181/XXVI/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie wyrażepia z tay pa oazienepie dtpifikaty ta tpłaty za przekształ-
cepie prawa ożytktwapia wieczyste t  ropto w prawt własptści pierocht-
ztści zadoatwapych pa cene zieszkapitwe nod zadoatwapych  arażazi 
andt przezpacztpych pta te t rtazajo zadoatwę traz pierochtztści rtnpych 

 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 
z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o  przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Wę-
glińcu uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności nieruchomości zabudowanych na 
cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami 
albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 
oraz nieruchomości rolnych w wysokości 90%. 

§ 2 

Wnioskodawcy ponoszą koszty sporządzenia wy-
ceny nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec. 

 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 60/IX/07 z dnia 31 maja 
2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własno-
ści nieruchomości zabudowanych na cele mieszka-
niowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową i rolną. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

BARBARA DROZD 

 
 
 
 
 
 
 

4414 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZGBKOWICACH YLGSKICH 
NR XV/73/2008 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr VII/47/2007 z apia 28 czerwca 2007 rtko 
w sprawie  tsptaartwapia pierochtztściazi staptwiącyzi własptść 
                                   Gzipy Ządktwice Ynąskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt  3 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 ust. 
1, art. 15, art. 18, art. 34, art. 67, art. 68 ust. 1 i 3, art. 70, art. 71, art. 
72, art. 73, art. 74, art. 76 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z 
późn. zm.) Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Dodaje się § 12 a w brzmieniu: 
1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom 

fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich na-
bywaniu przysługuje osobie, która jest najemcą 
lub dzierżawcą lokalu użytkowego na podstawie 
umowy najmu lub dzierżawy zawartej przed 
dniem 1 czerwca 2006 roku. 

2. W przypadku sprzedaży nieruchomości jako lo-
kalu mieszkalnego ustala się bonifikatę w wyso-
kości 95% ustalonej ceny przez rzeczoznawcę 
majątkowego. 

3. § 12 ust. 1 i 2 traci moc z dniem 31 grudnia 
2008 roku. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca 

2009 roku rozpatrywane będą w oparciu o ni-
niejszą uchwałę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ząbkowic Śląskich. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
ANDRZEJ DOMINIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY YWIERZAWA 
NR XXIV/112/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie ostanepia  órpych stawek tpłat ptptsztpych przez właścicieni 
pierochtztści za osło i w zakresie tadierapia tapaaów ktzopanpych traz 
 tpróżpiapia zditrpików deztapływtwych i trapsptrto pieczysttści ciekłych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych: 
1. za odbiór stałych odpadów komunalnych – brut-

to 76,00 zł/m3 
2. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości – brutto 15 zł/m3 z doli-
czeniem kosztów transportu w wysokości brutto 
1,20 zł/km za przejazd środka transportu nieczy-
stości. 

§ 2 

W przypadku odbierania stałych odpadów komu-
nalnych z terenu nieruchomości, gdzie były te od-
pady gromadzone w sposób selektywny, kwotę 
wymienioną w § 1 ust. 1 pomniejsza się 0 20%. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIII/271/2006 Rady Miasta 
i Gminy Świerzawa z dnia 20 września 2006 r.  
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych i uchwała nr XIV/69/2007 
Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 grudnia 
2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/271/ 
/2006. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADYT MIASTA I GMINY 

 
MARIAN MATUSIAK 
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4416 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIGZÓW 
NR XXVI/206/08 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr XIV/117/07 Raay Miasta i Gzipy  Wiązów 
z apia 20 nisttpaaa 2007 rtko w sprawie śrtaków fipapstwych przezpaczt-
pych pa ptztc zartwttpą ana paoczycieni ktrzystających z tpieki 
                                              zartwttpej 

 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 72. ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Rarta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych  innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449) Rada Miasta i Gminy 
Wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIV/117/07 Rady Miasta i Gminy  
Wiązów z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej § 4 otrzymuje nowe brzmienie:  
„1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej oraz 
o wypłacie zasiłku podejmuje dyrektor (kierownik) 
jednostki.” 

§ 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 Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4417 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIGZÓW 
NR XXVI/208/08 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie optważpiepia Kiertwpika Gzippe t Ośrtaka Ptztcy Sptłeczpej 
w Wiąztwie at ptaejztwapia aziałań wtdec ałożpików anizeptacyjpych 

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

Upoważnia się Rierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wiązowie do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z póź. zm.). 

§ 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. 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY 
 

ELŻBIETA MOSSOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIGZÓW 
NR XXVI/213/08 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie tdpiżepia cepy skopo żyta przyjętej jakt ptastawa tdniczepia 
ptaatko rtnpe t w Gzipie Wiązów 

 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miasta 
i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 3 

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

 
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 
ELŻBIETA MASSOŃ 
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4419 

UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU 
NR 221/V/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie ochwanepia zziapy ziejsctwe t pnapo za tsptaartwapia  
przestrzeppe t ana wsi Żenazpt, ana terepo aziałki pr 23/14 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z pózn. zm.), 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą nr 31/V/07 Rady Gminy Rłodzko z dnia 28 kwietnia 
2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Rłodzko dla wsi Żelazno oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy w 
Rłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Ustanepia t ónpe 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, zwany dalej planem, obejmuje obszar położo-
ny we wsi Żelazno, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczających tereny o różnych funkcjach 
oraz o różnych zasadach zagospodarowania, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, w tym również linie zabudowy, gabaryty 
obiektów, a także maksymalne wskaźniki in-
tensywności zabudowy, 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z 
potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i 
prawidłowego zarządzania zasobami przyro-
dy, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z za-
łącznikami, 

2) uchwała – tekst niniejszej uchwały, 
3) rysunek planu – należy przez to rozumieć ry-

sunek planu na mapie zasadniczej w skali 
1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały, 

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

5) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca te-
reny o różnym użytkowaniu, którym przypisa-
ne są różne ustalenia planu, 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określa-
jąca granice terenu, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków i budowli, 

7) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 

obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o naj-
większej powierzchni, liczonej w zewnętrznym 
obrysie ścian zewnętrznych, 

8) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod pojemniki na odpadki stałe, 

9) obiekt małej architektury – przez co rozumie 
się urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, 
ulicom, placom i innym przestrzeniom publicz-
nym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, 
rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym cha-
rakterze, 

10) przepisach szczególnych – należy przez to 
rozumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy prawne: ustawy 
wraz z aktami wykonawczymi, normy branżo-
we oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nami, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

11) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie 
jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, sto-
sowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa 
Prawo Budowlane. 

§ 3 

Integralna częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 

§ 4 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są jego obowiązującymi ustaleniami: 
1) oznaczenia ogólne: 
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a) granica obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposo-

bie użytkowania, 
c) symbole identyfikujące tereny. 

2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) usytuowanie wejść i wjazdów, 
b) tereny zieleni izolacyjnej. 

§ 5 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń 
terenu: 
1) tereny nieuciążliwych zakładów produkcyj-

nych, składów i magazynów, 
2) zieleń urządzona – przez co rozumie się sta-

rannie urządzone i zakomponowane zespoły 
zieleni o wysokich walorach krajobrazowych. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 6 

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę 
obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o 
ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu. 

§ 7 

Zatpatrzepie w wtaę 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę 
w obszarze objętym planem nastąpi z gminnej sieci 
wodociągowej. 

§ 8 

Oaprtwaazapie ścieków ktzopanpych dyttwych  
i ścieków techptnt iczpych 

1. Odbiornikiem ścieków z terenów położonych w 
granicach planu jest komunalna oczyszczalnia 
ścieków w Rrosnowicach. 

2. Ścieki do oczyszczalni należy odprowadzać przy 
udziale istniejących kolektorów przesyłowych  
i sieci kanalizacyjnej oraz projektowanych odcin-
ków tej sieci. 

3. Ustala się możliwość odprowadzania ścieków 
technologicznych do kanalizacji sanitarnej, pod 
warunkiem wcześniejszego doprowadzenia ich 
składu do parametrów ścieków bytowych. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania 
nieczyszczonych ścieków bezpośrednio do gle-
by, ziemi, rowów melioracyjnych bądź cieków 
naturalnych. 

§ 9 

Oaprtwaazapie ścieków tpaatwych 

1. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opado-
wych do indywidualnych zbiorników bezodpły-
wowych z przeznaczeniem dla celów gospodar-
czych. 

2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opado-
wych do rowów melioracyjnych i cieków natu-
ralnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczysz-
czenia. 

§ 10 

Gtsptaarka tapaaazi 

1. Dla terenów położonych w granicach miejsco-
wego planu ustala się wymóg prowadzenia zor-

ganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz poprodukcyjnymi. 

2. Odpady sklasyfikowane zgodnie z katalogiem od-
padów jako niebezpieczne należy wywozić na od-
powiadające tej kategorii odpadów składowisko. 

3. Wywóz odpadów poprodukcyjnych, sklasyfiko-
wanych zgodnie z katalogiem odpadów  
w uciążliwości odpadów komunalnych na miej-
skie składowisko odpadów w Rłodzku. 

4. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek 
odpadów w obszarze objętym planem. 

§ 11 

Zatpatrzepie w eper ię enektryczpą 

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi  
z istniejącej sieci energetycznej po jej rozbudo-
wie. 

2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy reali-
zować w formie podziemnych sieci kablowych. 

3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, 
w szczególności stacje transformatorowe, nale-
ży realizować w obrębie terenów przewidzia-
nych pod zabudowę. 

4. W przypadku konieczności budowy stacji trans-
formatorowej 20/0,4 kV do zasilania obszaru 
objętego planem przewiduje się stosowanie sta-
cji słupowych lub prefabrykowanych kontene-
rowych. Dopuszcza się lokalizację stacji konte-
nerowej w odległości do 1,5 m od granicy z są-
siednia działką budowlana (licząc od ściany bu-
dynku stacji bez otworów, do tej granicy).  

5. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji zlo-
kalizowanych na obszarze objętym planem za-
gospodarowania przestrzennego z istniejącą sie-
cią elektroenergetyczną koszty przebudowy po-
nosi w całości inwestor. 

§ 12 

Zatpatrzepie w eper ię ciepnpą 

1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być 
zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o na-
stępujące źródła ciepła: 
1) gaz ziemny, 
2) olej opałowy, 
3) energię elektryczną, 
4) energię słoneczną, 
5) energię geotermalną, 

§ 13 

Przyłącza tenektzopikacyjpe 

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić 
wyłącznie w formie podziemnych linii  kablo-
wych. 

2. Dopuszcza się instalację urządzeń sieci radioko-
munikacyjnych, w tym anten telefonii komórko-
wej. 

§ 14 

Zasaay tchrtpy śrtatwiska 

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasię-
gu granic obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 340 „Dolina kopalna rzeki 
Nysa Rłodzka”. 
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2. Należy ściśle respektować przepisy szczególne 
dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejsze-
go paragrafu. 

R o z d z i a ł   II 

Ustanepia szcze ółtwe 

§ 15 

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P. 
1.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 

ustala się następujące przeznaczenie tere-
nu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny nie-

uciążliwych zakładów produkcyjnych, 
składów i magazynów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi komercyjne,  
b) tereny parkingów. 

1.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ukształtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie 

może być większa niż 2 kondygnacje, 
licząc łącznie z poddaszem, 

2) obowiązuje nachylenie połaci dacho-
wych od 15 do 45 stopni. 

1.3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) co najmniej 10% działki należy zago-

spodarować jako powierzchnie nieza-
budowane i nieutwardzone, w formie 
zieleni urządzonej, 

2) nakazuje się obsadzenie północnej, 
wschodniej i zachodniej granic działki, 
zielenią wysoką, w postaci szpaleru 
drzew. 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZP. 
2.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, 

ustala się następujące przeznaczenie tere-
nu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

urządzonej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) tereny parkingów. 
2.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, 

obowiązują następujące ustalenia doty-
czące sposobu zagospodarowania terenu: 
1) co najmniej 50% działki należy zago-

spodarować jako powierzchnie nie-

utwardzone, w formie zieleni urządzo-
nej, 

2) nakazuje się obsadzenie północnej, 
wschodniej i zachodniej granic działki, 
zielenią  wysoką, w postaci szpaleru 
drzew, 

3) dopuszcza się realizację urządzeń towa-
rzyszących obiektom budowlanym, 
parkingów, dojazdów, dojść i obiektów  
małej architektury, związanych z tere-
nem P. 

3. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 i 2, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) wjazdy i wejścia na teren należy realizować z 

drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem RD, 

2) dopuszcza się realizację wejść i wjazdów na 
teren z sąsiadujących nieruchomości. 

R o z d z i a ł   III 

Ustanepia ktńctwe 

§ 16 

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala się jednorazową 
opłatę od wzrostu wartości nieruchomości zabu-
dowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wyso-
kości 30%. 

2. Określona powyżej stawka procentowa jest pod-
stawą do naliczenia i pobrania jednorazowej 
opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla 
gminy wiejskiej Rłodzko, przy zbyciu nierucho-
mości. 

§ 17 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rłodzko.  

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WIESŁAW MRZYGŁÓD 
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zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, oraz zawierający 
informację o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. 
 
1. Rtzstrzy pięcie t sptstdie rtzpatrzepia owa  at prtjekto pnapo. 
 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rłodzko dla 
wsi Żelazno dla działki nr 23/14, był  wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy w Rłodzku w dniach od 23 marca do 10 kwietnia 2008 roku. Informację o termi-
nach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możliwości 
zgłaszania uwag Wójt Gminy Rłodzko ogłosił za pomocą obwieszczenia umieszczonego  
w tygodniku Euroregio Glacensis oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy  
w Rłodzku. Projekt planu wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.  
 
W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po wy-
łożeniu planu nie wpłynęły żadne uwagi.   
 
W dniu 10 kwietnia 2008 roku, o godz. 1200, w siedzibie Urzędu Gminy w Rłodzku, w 
pokoju nr 407, wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili się projektanci planu oraz 
współpracujący przedstawiciele Urzędu Gminy. Nie przybyły inne osoby zainteresowane 
planem. Nie  zgłoszono uwag do planu. Stwierdza się, że plan miejscowy zyskał akcepta-
cję zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy Rłodzko.  
 
2. Rtzstrzy pięcie t sptstdie reanizacji, zapisapych w pnapie, ipwestycji z zakreso ipfra-

stroktory techpiczpej, paneżących at zaaań właspych  zipy traz zasaaach ich fipap-
stwapia. 

 
Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rłodzko, wsi Żelazno dla terenu działki nr 23/14, opracowano Prognozę skutków finan-
sowych uchwalenia planu zawierającą: 
• analizę ustaleń planu miejscowego; 
• prognozowane koszty inwestycyjne 
• prognozowane przychody 
• skutki finansowe wynikające z opracowania planu. 
 
Inwestorem jest osoba prywata i ona ponosi koszty inwestycyjne. 
Prognoza finansowa w ujęciu zbiorczym przedstawia się następująco: 
Prognozowane koszty poniesione przez gminę Rłodzko wynoszą  0 zł. 
Prognozowane przychody wynoszą  93 zł  – powstała roczna opłata od nieruchomości 
(od budynku), 
Przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (opłata roczna) 7006 zł. 
 
Rońcowy wynik finansowy jest dodatni i wynosi 7099 zł. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU 
NR 226/V/2008 

z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie ochwanepia zziapy ziejsctwe t pnapo za tsptaartwapia prze-
strzeppe t Gzipy Kłtazkt ana terepów ptłtżtpych we wsi Szanejów Górpy, 
                   pa aziałkach pr: 803/9, 803/10, 803/11, 803/16 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą nr 315/IV/2006 Rady Gminy Rłodzko z dnia 28 kwietnia 
2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Rłodzko oraz po stwierdzeniu zgodności 
ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, Rada Gminy w Rłodzku uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Ustanepia t ónpe 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany dalej planem, obejmuje obszar po-
łożony we wsi Szalejów Górny, zgodnie z za-
łącznikiem nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczających tereny o różnych funkcjach 
oraz o różnych zasadach zagospodarowania, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, w tym również linie zabudowy, gabaryty 
obiektów, a także maksymalne wskaźniki in-
tensywności zabudowy, 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, w tym zakaz zabudowy, wynikające  
z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego 
i prawidłowego zarządzania zasobami przyro-
dy, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z za-
łącznikami, 

2) uchwała – tekst niniejszej uchwały, 
3) rysunek planu – należy przez to rozumieć ry-

sunek planu na mapie zasadniczej w skali 
1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały, 

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

5) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca te-
reny o różnym użytkowaniu, którym przypisa-
ne są różne ustalenia planu, 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określa-
jąca granice terenu, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków i budowli, 

7) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 
obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o naj-
większej powierzchni, liczonej w zewnętrznym 
obrysie ścian zewnętrznych, 

8) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod pojemniki na odpadki stałe, 

9) obiekt małej architektury – przez co rozumie 
się urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, 
ulicom, placom i innym przestrzeniom publicz-
nym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, 
rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym cha-
rakterze, 

10) przepisach szczególnych – należy przez to 
rozumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy prawne: ustawy 
wraz z aktami wykonawczymi, normy branżo-
we oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nami, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

11) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie 
jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, sto-
sowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa 
Prawo Budowlane. 

§ 3 

Integralna częścią uchwały są: 
1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, oraz rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 
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§ 4 

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

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposo-

bie użytkowania, 
c) symbole identyfikujące tereny, 

2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
a) usytuowanie wejść i wjazdów. 

§ 5 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń 
terenów: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej in-

tensywności zabudowy, 
2) teren usług nieuciążliwych. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 6 

Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę 
obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym, o 
ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu. 

§ 7 

Zatpatrzepie w wtaę 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę 
w obszarze objętym planem nastąpi z gminnej sieci 
wodociągowej. 

§ 8 

Oaprtwaazapie ścieków ktzopanpych dyttwych  
i ścieków techptnt iczpych 

1. Ścieki do należy odprowadzać do istniejącego 
kolektora sanitarnego. Ustala się możliwość od-
prowadzania ścieków technologicznych do kana-
lizacji sanitarnej, pod warunkiem wcześniejszego 
doprowadzenia ich składu do parametrów ście-
ków bytowych. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania 
ścieków bezpośrednio do gleby, ziemi, rowów 
melioracyjnych bądź cieków naturalnych. 

§ 9 

Oaprtwaazapie ścieków tpaatwych 

1. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opado-
wych do indywidualnych zbiorników bezodpły-
wowych z przeznaczeniem dla celów gospodar-
czych. 

2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opado-
wych do rowów melioracyjnych i cieków natu-
ralnych, pod warunkiem ich uprzedniego oczysz-
czenia. 

§ 10 

Gtsptaarka tapaaazi 

1. Dla terenów położonych w granicach miejsco-
wego planu ustala się wymóg prowadzenia zor-

ganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz poprodukcyjnymi. 

2. Odpady sklasyfikowane zgodnie z katalogiem od-
padów jako niebezpieczne należy wywozić na od-
powiadające tej kategorii odpadów składowisko. 

3. Wywóz odpadów poprodukcyjnych, sklasyfiko-
wanych  zgodnie z katalogiem odpadów w 
uciążliwości odpadów komunalnych na miejskie 
składowisko odpadów w Rłodzku. 

4. Obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek 
odpadów w obszarze objętym planem. 

5. Zabrania się budowy; zbiorników na ścieki, kom-
postowników, składowiska na odpady stałe, jak 
również stosowania środków ochrony roślin  
i nawozów sztucznych. 

§ 11 

Zatpatrzepie w eper ię enektryczpą 

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi  
z istniejącej sieci energetycznej. 

2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy reali-
zować w formie podziemnych sieci kablowych. 

3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, 
w szczególności stacje transformatorowe, nale-
ży realizować w obrębie terenów przewidzia-
nych pod zabudowę. 

§ 12 

Zatpatrzepie w eper ię ciepnpą 

1. Obiekty w obszarze objętym planem mogą być 
zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o na-
stępujące źródła ciepła: 
1) gaz ziemny, 
2) olej opałowy, 
3) energię elektryczną, 
4) energię słoneczną, 
5) energię geotermalną, 
6) paliwa stałe w ekologicznych urządzeniach 

grzewczych. 

§ 13 

Przyłącza tenektzopikacyjpe 

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić 
wyłącznie w formie podziemnych linii  kablo-
wych. 

2. Dopuszcza się instalację urządzeń sieci radioko-
munikacyjnych, w tym anten telefonii komórko-
wej. 

§ 14 

Zasaay tchrtpy śrtatwiska 

1. Teren objęty opracowaniem planu leży w zasię-
gu granic obszaru Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 340 „Dolina kopalna rzeki 
Nysa Rłodzka”. 

2. Należy ściśle respektować przepisy szczególne 
dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejsze-
go paragrafu. 

R o z d z i a ł   II 

Ustanepia szcze ółtwe 

§ 15 

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem MN. 
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1.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się następujące przeznaczenie tere-
nu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny za-

budowy mieszkaniowej niskiej inten-
sywności zabudowy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi komercyjne,  
b) tereny parkingów. 

1.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ukształtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie 

może być większa niż 3 kondygnacje, 
licząc łącznie z poddaszem, 

2) obowiązuje nachylenie połaci dacho-
wych zbliżone do 45 stopni. 

1.3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) co najmniej 30% działki należy zago-

spodarować jako powierzchnie nieza-
budowane i  nieutwardzone, w formie 
zieleni urządzonej; 

2) maksymalna ilość lokali mieszkalnych – 
4.  

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U. 
2.1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, 

ustala się następujące przeznaczenie tere-
nu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

usług nieuciążliwych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) tereny usług komunikacji samocho-
dowej, 

b) mieszkalnictwo obsługujące funkcję 
usługową.    

2.2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 2, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) co najmniej 10% działki należy zago-

spodarować jako powierzchnie nie-
utwardzone, w formie zieleni urządzo-
nej; 

2) dopuszcza się realizację urządzeń towa-
rzyszących obiektom budowlanym, 
parkingów, dojazdów, dojść i obiektów  
małej architektury, związanych z tere-
nem U. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 i 2, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) wjazdy i wejścia na teren należy realizować z 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
RL; 

2) dopuszcza się realizację wejść i wjazdów na 
teren z sąsiadujących nieruchomości. 

R o z d z i a ł   III 

Ustanepia ktńctwe 

§ 16 

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala się jednorazową 
opłatę od wzrostu wartości nieruchomości zabu-
dowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wyso-
kości 30%. 

2. Określona powyżej stawka procentowa jest pod-
stawą do naliczenia i pobrania jednorazowej 
opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla 
gminy wiejskiej Rłodzko, przy zbyciu nierucho-
mości. 

§ 17 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rłodzko.  

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WIESŁAW MRZYGŁÓD 
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zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. 
 
1. Rtzstrzy pięcie t sptstdie rtzpatrzepia owa  at prtjekto pnapo. 
 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rłodzko, dla 
terenu położonego w Szalejowie Górnym  był  wyłożony do publicznego wglądu w siedzi-
bie Urzędu Gminy w dniach od   6 sierpnia 2008 r.  do 27sierpnia 2008 roku. Informację 
o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możli-
wości zgłaszania uwag Wójt gminy Rłodzko zawiadomił za pomocą ogłoszenia umieszczo-
nego w Tygodniku Powiatowym Euroregio Glacensis z dnia 30 lipca  2008 roku oraz na 
tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy w Rłodzku. Projekt planu wyłożono wraz  
z „Prognozą  oddziaływania na środowisko”.  
W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu 
planu nie wpłynęły żadne uwagi.   
 
W dniu 27 sierpnia 2008 roku, o godz. 1200 wyznaczono termin dyskusji publicznej. Sta-
wili się projektanci planu oraz współpracujący przedstawiciele Urzędu Gminy oraz  inne 
osoby zainteresowane planem. Nie  zgłoszono uwag do planu. Stwierdza się, że plan miej-
scowy zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy.  
 
2. Rtzstrzy pięcie t sptstdie reanizacji, zapisapych w pnapie, ipwestycji z zakreso ipfra-

stroktory techpiczpej, paneżących at zaaań właspych  zipy traz zasaaach ich fipap-
stwapia.  

 
Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wy-
mienionego w punkcie 1,  opracowano Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu 
zawierającą: 
• analizę ustaleń planu miejscowego; 
• prognozowane koszty i dochody inwestycyjne. 
 
Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga 
wykonania prac infrastrukturalnych należących do zadań gminy. 
Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, że:  
prognozowane koszty do poniesienia przez Gminę Rłodzko wynoszą 0 zł, 
prognozowane przychody do uzyskania przez gminę Rłodzko wynoszą  66.680 zł. 

 
 
 
 
 

4421 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXVII/330/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie ochwanepia ziejsctwe t pnapo za tsptaartwapia przestrzeppe t 
ptłoapitwt-śrtaktwej części tdrędo Cieszyce 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku uchwałą nr XVIII/225/08 
Rady Gminy Robierzyce z dnia 29 lutego 2008 r. i po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Robierzyce, Rada Gminy Robierzyce uchwala, co 
następuje: 
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Rozdział 1 

Przepisy t ónpe 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego południowo-środkowej części 
obrębu Cieszyce. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest obszar położony po 
wschodniej stronie drogi krajowej nr 8, którego 
granice określono na rysunku planu w skali 
1:1000. 

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy stanowiące załącznik nr 2. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artykuły 
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć 
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) symbole określające przeznaczenie terenu, 
oznaczone symbolem literowym lub litero-
wym wraz z numerem wyróżniającym go 
spośród innych terenów, 

3) strefa „OW” ochrony konserwatorskiej - ar-
cheologicznej, 

4) stanowiska archeologiczne, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) granica korony składowiska. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne lub sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne, w momencie realizacji niniejszej 
uchwały, przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z ostatecz-
nych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem litero-
wym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi, której ustalenia obowiązują w ramach 
danego terenu wydzielonego liniami rozgranicza-
jącymi, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które jedynie uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe oraz możliwość 
lokalizacji sieci i infrastruktury technicznej, 

8) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty małej architektury, obiekty  
i urządzenia technicznego wyposażenia i infra-
struktury technicznej (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.), drogi wewnętrz-
ne, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale 
związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego oraz inne urzą-
dzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. 

R o z d z i a ł   2 

Ustanepia t ónpe 

§ 5 

W granicach obszaru objętego planem brak jest 
terenów wymagających ustalenia zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego.  

§ 6 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, 

ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchni-
czej z części przeznaczonej pod obiekty budow-
lane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie, 

2) masy ziemne mogą być usuwane albo prze-
mieszczane, w związku z realizacją inwestycji, 
na tereny przeznaczone pod rekultywację i po-
prawę wartości użytkowej gruntów rolnych w 
sposób, który nie spowoduje przekroczeń wy-
maganych standardów jakości gleby i ziemi, 

3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
1) Wprowadza się strefę „OW” ochrony konserwa-

torskiej – archeologicznej, w której ustala się: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnić ze służ-
bami ochrony zabytków (Dolnośląski Woje-
wódzki Ronserwator Zabytków) co do ko-
nieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem Wojewódz-
kiego Ronserwatora Zabytków, 

b) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne muszą być prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, 
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c) pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budowę a dla 
robót niewymagających uzyskania pozwole-
nia na budowę przed terminem rozpoczęcia 
inwestycji. 

2) W granicach obszaru objętego planem położone 
są dwa stanowiska archeologiczne nr 12/1681-
28 AZP i 2/50/83-27AZP, w przypadku zamie-
rzeń inwestycyjnych w obszarze stanowisk lub 
ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują usta-
lenia jak dla strefy „OW” ochrony konserwator-
skiej – archeologicznej, o której mowa w pkt 1. 

§ 8 

1. Teren oznaczony symbolem: KDL, KDD.1  
i KDD.2 stanowią obszary przestrzeni publicznej.  

2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) dopuszcza się na terenach określonych w ust. 1 
umieszczanie w formie niekolidującej z przezna-
czeniem podstawowym i zgodnie z przepisami 
odrębnymi obiektów małej architektury, nośni-
ków reklamowych, urządzeń technicznych i zie-
leni, a także prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej, 

2) nie dopuszcza się umieszczania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych. 

§ 9 

1. Ustalenia ogólne dotyczące nieprzekraczalnych 
linii zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

zostały na rysunku planu, 
2) następujące części budynku nie mogą po-

mniejszać odległości liczonej od linii rozgrani-
czającej do nieprzekraczalnej i obowiązującej 
linii zabudowy: 
a) schody zewnętrzne, wejścia do budyn-

ków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 
m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wię-
cej niż 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, 
d) łączna powierzchnia wysuniętych wzglę-

dem linii zabudowy tarasów, wykuszy, 
gzymsów, galerii i wejść do budynków li-
czona w ich widoku od strony linii zabu-
dowy nie może przekraczać 40% po-
wierzchni elewacji. 

2. Ustalenia ogólne dotyczące wysokości zabudo-
wy: wysokość budynku należy mierzyć zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie. 

§ 10 

Obszary wymagające określenia granic terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych; 
1) określa się, oznaczoną na rysunku planu granicę 

korony składowiska, 

2) na koronie składowisk nie mogą być wykony-
wane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia 
składowiska: budynki, wykopy, instalacje na-
ziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji 
związanych z funkcjonowaniem składowiska. 

§ 11 

1. W granicach terenu objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości. 

2. Dopuszcza się dla terenu oznaczonego symbo-
lem O wydzielenie nowych działek niezbędnych 
dla realizacji przeznaczenia podstawowego lub 
dopuszczalnego określonego w § 15 ust. 1. 

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek bu-
dowlanych z terenu P/U o powierzchniach nie 
mniejszych niż 2500 m2. 

4. Dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek 
dla realizacji układów komunikacyjnych (dróg) 
oraz dla lokalizacji obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej (m.in. stacji transformato-
rowych, przepompowni ścieków itp.) z zacho-
waniem warunków wynikających z przepisów 
odrębnych. 

5. Nowo wydzielane drogi muszą spełniać warunki: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

może być mniejsza niż:  
a) 8 m dla ciągów pieszo-jezdnych, 
b) 10 m dla dróg dojazdowych, 

2) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpoża-
rowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, 

3) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w 
progi lub inne urządzenia spowalniające ruch 
pojazdów samochodowych, 

4) minimalna szerokość pasa ruchu: 
a) dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, 
b) dla dróg jednokierunkowych z jednym pa-

sem ruchu – 3,5 m.  

§ 12 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
1) po zakończonej eksploatacji składowiska odpa-

dów należy przeprowadzić jego rekultywację w 
kierunku zieleni niskiej (łąki, zakrzaczenia), rol-
nym lub leśnym, 

2) ustala się zakaz lokalizacji funkcji mieszkanio-
wej. 

§ 13 

1. W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują tereny, dla których wymagane jest okre-
ślenie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł  3 

Ustanepia attyczące terepów 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem P/U - teren 
przemysłu i usług, ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: 
a) obiektów produkcyjnych, 
b) składów, 
c) magazynów, 
d) usług, w tym stacji paliw płynnych,  

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja:  
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w 

tym masztów telekomunikacyjnych i wież an-
tenowych, 

b) drogi krajowej nr 8 w przypadku jej moderni-
zacji. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się, dla terenu P/U: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od 

linii rozgraniczającej:  
a) 25 m od strony drogi krajowej nr 8, 
b) 10 m od strony pozostałych dróg publicz-

nych, 
c) 20 m od krawędzi cieku wodnego (rzeka 

Sławka), 
d) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowa-

nych w granicach terenu obiektów dozoru 
(portierni), bram wjazdowych itp., 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 14 m, 
3) maksymalną wysokość obiektów inżynier-

skich (masztów, kominów itp.): 40 m, 
4) maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% 

powierzchni działki budowlanej, 
5) następujące zasady kształtowania dachów: 

dopuszcza się stosowanie dowolnych form 
dachów, 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 25% powierzchni działki budowla-
nej. 

3. Teren P/U znajduje się w granicach strefy „OW” 
ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, o 
której mowa w § 7 pkt 1. 

4. W granicach terenu P/U znajdują się stanowiska 
archeologiczne, o których mowa w §7 pkt 2. 

5. Obsługę komunikacyjną, terenu P/U należy za-
pewnić z drogi RDL lub RDD.1. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem O – tereny 
składowiska odpadów: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja skła-

dowiska odpadów wraz z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi, w tym bazy prze-
ładunkowej odpadów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług,  
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

w tym masztów telekomunikacyjnych  
i wież antenowych. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się dla terenu O: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, liczone od 

linii rozgraniczającej: 10 m od strony dróg  
z zastrzeżeniem § 10 pkt 1 i 2, 

2) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych w 
granicach terenu obiektów dozoru (portierni), 
bram wjazdowych itp., 

3) maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, 

4) maksymalną wysokość obiektów inżynier-
skich (masztów, kominów itp.): 50 m. 

5) maksymalną powierzchnię zabudowy: 50% 
powierzchni działki budowlanej, 

6) następujące zasady kształtowania dachów: 
dopuszcza się stosowanie dowolnych form 
dachów. 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 20% terenu. 

3. Teren O znajduje się w granicach strefy „OW” 
ochrony konserwatorskiej – archeologicznej, o 
której mowa w § 7 pkt 1. 

4. W granicach terenu O znajduje się stanowisko 
archeologiczne, o którym mowa w § 7 pkt 2. 

5. Obsługę komunikacyjną terenu O należy zapew-
nić z drogi RDL, RDD.1 lub RDD.2. 

§ 16 

Dla terenu oznaczonego symbolem KDL – teren 
drogi klasy „L” lokalna ustala się przeznaczenie 
podstawowe: droga publiczna. 

§ 17 

Dla terenów oznaczonych symbolami KDD.1, 
KDD.2 i KDD.3 – tereny dróg klasy „D” dojazdowe 
ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi pu-
bliczne. 

§ 18 

Dla terenu oznaczonego symbolem KD  – teren 
drogi transportu rolnego ustala się przeznaczenie 
podstawowe: droga transportu rolnego. 

R o z d z i a ł   4 

Zasaay ztaerpizacji, rtzdoatwy i doatwy  
systezów ktzopikacji i ipfrastroktory techpiczpej 

§ 19 

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co 
następuje:  
1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi 

przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w 
tym kolidującej z zagospodarowaniem realizują-
cym ustalenia planu, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających terenów innych niż przezna-
czonych pod funkcje infrastruktury technicznej 
za zgodą właściciela lub zarządcy, w tym także 
w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych 
symbolami RDL, RDD.1, RDD.2 i RDg, 

3) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić 
w pierwszej kolejności w liniach rozgraniczają-
cych dróg z uwzględnieniem pkt 2 oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi, a jeżeli warunki tere-
nowe nie pozwalają na takie usytuowanie to 
sieci te dopuszcza się sytuować poza liniami 
rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zacho-
wania odległości określonych w przepisach od-
rębnych od obiektów budowlanych istniejących  
i projektowanych, 

4) zaopatrzenie w wodę: 
a) z lokalnej sieci wodociągowej, 
b) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć 

wodociągowych, zlokalizowanych na terenie 
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inwestora, o głębokości przekraczającej 30 m 
i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę, 

5) odprowadzenie ścieków: 
a) odprowadzenie ścieków bytowych, komunal-

nych lub przemysłowych docelowo do lokal-
nej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

b) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się budowę: 
– szczelnych, bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości płynne – obowiązuje sys-
tematyczny wywóz nieczystości płynnych 
do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 
przez specjalistyczny zakład będący gmin-
ną jednostka organizacyjną lub przedsię-
biorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości płynnych, 

– indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków bytowych pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownych organów, 

c) po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej 
nieruchomości wyposażone w szczelne zbior-
niki na nieczystości płynne obowiązuje nie-
zwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyj-
nej, 

d) odprowadzenie ścieków opadowych do lokal-
nej kanalizacji deszczowej, do gruntu lub in-
nych odbiorników wód opadowych, na wa-
runkach zgodnie z przepisami odrębnymi do-
tyczącymi gospodarki wodnej, 

6) zaopatrzenie w gaz ze zbiorników przydomo-
wych lub lokalnej sieci gazowej, 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną: z lokalnej 
sieci energetycznej, 

8) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować paliwa 
oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzy-
stujące paliwa (w tym także paliwa stałe) oraz 
technologie spalania o niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, 

9) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odrębnymi,  
b) w projekcie zagospodarowania działki należy 

przewidzieć miejsce na lokalizację pojemni-
ków do zbierania i segregacji odpadów. 

§ 20 

Zasaay rtzwtjo ktzopikacji 

Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną 
dróg: 
1) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 

dla drogi oznaczonej symbolem: 

a) KDL droga klasy „L” lokalna: 12 m, 
b) KDD.1 droga klasy „D” dojazdowa: 12 m, 
c) KDD.2 droga klasy „D” dojazdowa: 10 m, 
d) KD  droga transportu rolnego: w granicach 

istniejącego podziału geodezyjnego. 
2) Ustala się zakaz realizacji bezpośrednich zjazdów 

do drogi krajowej nr 8. 
3) Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc posto-

jowych dla samochodów użytkowników stałych 
i przebywających okresowo w ilościach, co naj-
mniej: 
a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych 

na powierzchni od 6 m2 do 20 m2, 
b) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na powierzchni od 21 m2 do  
50 m2, 

c) na każde następne rozpoczęte 50 m2 po-
wierzchni usług – 1,5 miejsca postojowego,  
z zaokrągleniem w górę. 

R o z d z i a ł   5 

Ustanepia ktńctwe 

§ 21 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, 
w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł   6 

Przepisy ktńctwe 

§ 22 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Robierzyce. 

§ 23 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załączpik pr 2 at ochwały Raay Gzipy 
Ktdierzyce pr XXVII/330/08 z apia  
28 nisttpaaa 2008 r. (ptz. 4421) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIWCIE 
t sptstdie reanizacji, zapisapych w pnapie, ipwestycji z zakreso ipfrastroktory 

techpiczpej, które paneżą at zaaań właspych  zipy traz zasaaach ich fipapstwapia, 
z tapie z przepisazi t fipapsach podniczpych 

 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1  
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) Rada Gminy Robierzyce rozstrzyga, co następuje:  
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia 
jest inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gmi-
ny, polegająca na wybudowaniu publicznej dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RDL, RDD.1 i RDD.2. 

§ 2 

Zgodnie z ustaleniami planu inwestycja polegać będzie na budowie: 
1) ok. 770 mb drogi publicznej klasy „L” lokalna oznaczonej na rysunku planu symbolem 

RDL, 
2) ok. 260 mb drogi publicznej klasy „D” dojazdowa oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem RDD.1, 
3) ok. 240 mb drogi publicznej klasy „D” dojazdowa oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem RDD.1. 

§ 3 

1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych. 

2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmioto-
wego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości 
budżetowych gminy oraz zasadności jej realizacji. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XXVIII/130/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie zziapy ochwały pr XXV/142/97 Raay Gzipy w Ktsttzłttach 
z apia 21 note t 1997r. w sprawie tpłat za osło i w zakresie osowapia 
                                      tapaaów ktzopanpych 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535) Rada Gminy Rostomłoty uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXV/142/97 Rady Gminy  
w Rostomłotach z dnia 21 lutego 1997 r. w spra-
wie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych w  sposób następujący: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Górną wysokość miesięcznej opłaty za 
wywóz i unieszkodliwianie odpadów ustala się 
na 5,30 zł+7% VAT od 1 osoby.”.  

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Górną stawkę opłat, o których mowa  
w § 7, ustala się na 60,00 zł za 1 m³ +7% 
VAT objętości odpadów.”.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NR.II.0911-12/665/08 z dnia 17 grudnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 1 i 2). 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12. Górną wysokość opłaty za usuwanie  
i unieszkodliwianie nieczystości płynnych ustala 
się na 10,85 zł+7% VAT  za 1 m3”.  

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 
NR 164/XXIII/08 

z dnia 8 października 2008 r. 

w sprawie ochwanepia ziejsctwe t pnapo za tsptaartwapia przestrzeppe t 
ana terepo  órpicze t złtża nSłopiec-Dędówkac w  rapicach Gzipy 
                                               Ntwa Roaa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.)  oraz art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) w związ-
ku z uchwałą nr 178/XXXI/05 Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 28 listo-
pada 2005 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Słupiec-
Dębówka, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda, 
Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Miejsctwy pnap za tsptaartwapia przestrzep-
pe t ana terepo  órpicze t Słopiec-Dędówka w 
 rapicach  zipy Ntwa Roaa, zwany dalej pna-
pez, obejmuje obszar o powierzchni około 175 
ha, położony przy zachodniej granicy gminy, w 
jej środkowej części. 

2. Szcze ółtwy przedie   rapic tdszaro tdjęte t 
pnapez przeastawia rysopek pnapo w skali 
1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały i będący jej integralną częścią. 

3. Załącznikami niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – 

załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 3. 

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) doaypkach – termin ten należy rozumieć 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepi-
sach o statystyce publicznej, w tym obej-
mujący także wiaty; 

2) kate trii terepo – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania 
oznaczone na rysunku planu określonym 
symbolem literowym i zdefiniowane w roz-
dziale II, a w odniesieniu do terenów dróg w 
rozdziale I w § 11;  

3) pieociążniwyz tdiekcie lub pieociążniwej 
osłoaze lub pieociążniwej aziałanptści – na-
leży rozumieć takie, które w miejscu lokali- 
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zacji – a nie tylko poza granicami nierucho-
mości – nie spowodują naruszenia wyma-
gań wynikających z określonych w obowią-
zujących przepisach standardów jakości 
środowiska dla danych typów przeznacze-
nia obszarów i ich zagospodarowania; 

4) tdiektach chrtpitpych – należy przez to ro-
zumieć mieszkania oraz inne obiekty, dla 
których w przepisach ochrony środowiska 
ustalono standardy jakości środowiska takie 
jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wyższe 
(np. szpitale, domy opieki społecznej, bu-
dynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży itp.); 

5) terepie, zwanym zamiennie jeaptstką tere-
ptwą – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, o danej kategorii przezna-
czenia i określonych zasadach zagospoda-
rowania, oznaczony odpowiednim symbo-
lem literowym lub cyfrowo-literowym, z za-
strzeżeniem, że termin „teren” został zasto-
sowany także w nieco innym znaczeniu: 
a) w wyrażeniu „teren górniczy”, zaczerp-

niętym z ustawy Prawo geologiczne i 
górnicze, 

b) w nawiązaniu do przepisów o ochronie 
środowiska, dotyczących dopuszczal-
nych pomiarów hałasu,  

c) w wyrażeniu „rzeźba terenu”, 
d) w wyrażeniach „zagospodarowania tere-

nu” lub „użytkowania terenu”, zaczerp-
niętych z ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, 

e) w wyrażeniu „tereny zabudowane”, 
f) w wyrażeniu „powierzchnia terenu bio-

logicznie czynna”, który należy rozumieć 
zgodnie z definicją zawartą w przepisach 
prawa budowlanego; 

6) wystktści – należy przez to rozumieć pio-
nową odległość od poziomu gruntu do naj-
wyższego punktu obiektu; w przypadku 
obiektu usytuowanego na innym obiekcie 
jest to pionowa odległość pomiędzy naj-
wyższymi punktami obu tych obiektów; w 
przypadku budynków wysokość liczona jest 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

7) zadoatwie – należy przez to rozumieć bu-
dynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten 
termin, zastosowany w wyrażeniach fraze-
ologicznych, które zostały zdefiniowane w 
ustawach lub wydanych na ich podstawie 
rozporządzeniach, zachowuje znaczenie na-
dane mu przez te definicje; 

8) zienepi tchrtppej – należy przez to rozumieć 
zadrzewienie gruntu wykonane zgodnie ze 
sztuką nasadzeń właściwą standardom sto-
sowanym jak przy zalesieniu: na odpowied-
nio przygotowanym gruncie, przy zastoso-
waniu właściwych gatunków drzew, gęsto-
ści sadzonek oraz etapowaniu nasadzeń w 
celu wyeliminowania ewentualnych ubyt-
ków; 

9) paakłaazie – należy przez to rozumieć masy 
ziemne lub skalne usuwane albo przemiesz-

czane w związku z wydobywaniem kopalin 
ze złóż wraz z ich przerabianiem; 

10) rekontywacji – należy przez to rozumieć re-
kultywację gruntów zdefiniowaną w usta-
wie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Na rysunku planu występują następujące ozna-
czenia, umożliwiające lokalizację obowiązują-
cych ustaleń planu: 

1)  rapica tdszaro tdjęte t pnapez; szczegó-
łowy przebieg tej granicy określają linie roz-
graniczające, o których dalej mowa w pkt 
3, przebiegające wzdłuż wewnętrznej kra-
wędzi linii oznaczającej granicę obszaru pla-
nu; granica ta wraz z granicą, o której mo-
wa w pkt 2, określa obszar, na którym 
obowiązują ustalenia niniejszej uchwały; 

2)  rapica tdszaro tdjęte t pnapez, przedie-
 ająca  rapicą ziasta Ntwa Roaa; szczegó-
łowy przebieg tej granicy określają towarzy-
szące jej linie rozgraniczające, o których da-
lej mowa w pkt 3; granica ta, wraz z grani-
cą, o której mowa w pkt 1, określa obszar, 
na którym obowiązują ustalenia niniejszej 
uchwały; 

3) tdtwiązojąca nipia rtz rapiczająca terepy t 
różpyz przezpaczepio i zasaaach za tspt-
aartwapia; 

4)  rapice terepów  órpiczych: nSłopiec-
Dędówka Ic i nDędówkac; 

5)  rapice tdszarów  órpiczych: nSłopiec-
Dędówka Ic i nDędówkac; 

6)  rapice złóż: nSłopiec-Dędówka”, udoku-
mentowanego w kategorii B+C2 i nDędów-
kac, udokumentowanego w kategorii 
C1+C2,; 

7)  rapica stref szktaniwe t taaziaływapia rt-
dót  órpiczych zakłaao  órpicze t; 

8) pieprzekraczanpa nipia zadoatwy, 
9) cią  rtwertwy, 

10) tdiekt zadytktwy, ptane ający tchrtpie 
ktpserwattrskiej pa ztcy ostaneń pnapo; 

11) kate trie terepów t tyz sazyz przezpa-
czepio i sptstdach za tsptaartwapia ozna-
czone symbolami literowymi; 

12) pozery terepów, służące lokalizacji ustaleń 
niniejszej uchwały na rysunku planu. 

2. Za szczegółowy przebieg granic i linii oznaczo-
nych liniami należy przyjmować: 
1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, 

na których te granice i linie pokrywają się (i 
są równocześnie równoległe do linii oznaczo-
nych na rysunku planu miejscowego); 

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w in-
nych przypadkach niż wymienione w pkt 1. 

3. W przypadku granic oznaczonych linią i dodat-
kowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak ko-
ła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg 
granicy określa wymieniona linia; zasadę okre-
śloną w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy linii, o której mowa w ust. 3, 
towarzyszą dwa lub większa liczba różnych 
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oznaczeń graficznych oznacza to, że ta linia sta-
nowi granice odpowiednio dwóch lub większej 
liczby wydzieleń. 

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu miejscowego, mają charakter in-
formacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwa-
ły. 

6. Symbole terenów składają się z trzech następu-
jących członów: 
1) pierwszy człon tworzy litera „G”, występują-

ca w symbolach wszystkich terenów na ca-
łym obszarze planu; 

2) drugi człon tworzy liczba, będąca kolejnym 
numerem porządkowym symbolu; 

3) trzeci człon tworzą litery, określające katego-
rie terenów o danym przeznaczeniu i sposo-
bie zagospodarowania. 

§ 3 

1. Na obszarze planu obowiązują – w uzupełnieniu 
innych regulacji niniejszej uchwały – ustalenia 
dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, wymienione w następnych 
ustępach. 

2. Lokalizacja i forma reklam nie może wprowadzać 
dysharmonii wizualnej w krajobrazie. 

3. Zakazuje się ustawiania wolno stojących reklam 
o powierzchni przekraczającej 1 m2, a reklamy 
umieszczone na obiektach budowlanych, prze-
kraczające tę powierzchnię, mogą informować 
wyłącznie o działalności prowadzonej na nieru-
chomości, na której znajduje się dany obiekt bu-
dowlany. 

§ 4 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad ochrony środowiska i przyrody 
wymienione w następnych ustępach. 

2. Na obszarach, na których rzeźba terenu i prze-
bieg cieków wodnych wskazują na występo-
wanie zagrożenia lokalnymi wylewami lub pod-
topieniami zakazuje się wznoszenia budynków  
i dokonywania zmian zagospodarowania, które 
utrudniałyby spływ okresowych wezbrań, a w 
rozwiązaniach przyjmowanych w innych inwe-
stycjach nakazuje się uwzględniać możliwość 
wystąpienia takich zagrożeń; dotyczy to w 
szczególności obszarów sąsiadujących z poto-
kiem Dzik. 

3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb 
odpowiedzialnych za ich eksploatację. Dopusz-
cza się zmianę przebiegu rowów, a także ich 
przykrycie lub zarurowanie, pod warunkiem, że 
nie spowoduje to niepożądanych zmian w sto-
sunkach gruntowo-wodnych. 

4. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub innych robót ziemnych muszą 
być usunięte przed ich zakończeniem. 

5. Wszelkie powierzchnie niezabudowane i nie-
utwardzone, z wyjątkiem naturalnych lub 
sztucznych wychodni skalnych, cieków wod-
nych oraz gruntów objętych pracami górni-
czymi i budowlanymi, powinny być pokryte ro-

ślinnością o wysokiej zdolności ochrony gleb 
przed erozją. 

6. W zagospodarowaniu należy wprowadzić nie-
zbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu oraz  
przeciwdziałające powstawaniu lokalnych osu-
wisk. 

7. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o 
których mowa w przepisach o ochronie śro-
dowiska, tereny kategorii oznaczonych symbo-
lami „MP” zalicza się do terenów zabudowy 
zagrodowej.  

8. W zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów 
należy stosować rozwiązania ograniczające 
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i przeni-
kanie ich do środowiska gruntowo-wodnego  
i wód, w tym w wyniku niewłaściwie prowa-
dzonej działalności rolniczej oraz w wyniku 
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, powo-
dowanych w szczególności przez działalność 
górniczą i ruch drogowy. 

9. Uciążliwość dla środowiska istniejących i pla-
nowanych obiektów różnych funkcji nie może 
powodować obniżenia standardów, wymaga-
nych przepisami odrębnymi dla sąsiadujących 
obszarów, w szczególności mieszkaniowych. 

10. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 9, nie 
dotyczy obiektów, dla których – na mocy 
przepisów o ochronie środowiska – można 
wyznaczyć „obszary ograniczonego użytkowa-
nia”. 

11. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasię-
giem uciążliwości określonych w przepisach o 
ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod 
warunkiem zastosowania w nich rozwiązań 
odpowiednio ograniczających te uciążliwości; 
dotyczy to w szczególności uciążliwości wy-
woływanych ruchem na drogach publicznych 
oraz wewnętrznych. 

12. Dopuszcza się lokalizację nowych nadawczych 
stacji radiowych i radiotelekomunikacyjnych, w 
tym dla telefonii komórkowej, tylko na tere-
nach kategorii oznaczonych symbolem „PE”,  
z zastrzeżeniem, że ich szkodliwe oddziaływa-
nie nie może sięgać terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.  

13. W odniesieniu do nadkładu, niewywożonego 
poza obszar planu miejscowego, za zgodne z 
jego ustaleniami – w rozumieniu przepisów o 
odpadach – uznaje się użycie go, w sposób 
zgodny z innymi regulacjami niniejszej uchwa-
ły: 

1) do rekultywacji terenu oznaczonego symbo-
lem „G1PE” lub jego części, które zostaną 
obsadzone lasem lub przekształcone w zbior-
nik wodny; 

2) do budowy dróg;  
3) do budowy lub wzmacniania wałów oraz 

skarp cieków wodnych i realizacji innych 
ustaleń niniejszej uchwały na terenach innych 
kategorii niż oznaczonych symbolem PE. 

§ 5 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
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zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego wymienione w następnych 
ustępach. 

2. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynek 
oznaczony na rysunku planu. 

3. Zakres ochrony w odniesieniu do obiektu wy-
mienionego w ust. 2 określa się następująco: 
a) zachować bryłę budynku z naczółkowym da-

chem o wysuniętych okapach, 
b) zachować ceramiczne pokrycie dachu. 

4. W trakcie prowadzania prac ziemnych, w razie 
natrafienia na zabytki archeologiczne należy 
przerwać roboty, obszar zabezpieczyć i nie-
zwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Ronser-
watora Zabytków. 

5. Na obszarze planu nie zidentyfikowano dóbr 
kultury współczesnej, wymagających objęcia 
ochroną. 

§ 6 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych, wymienione w 
następnych ustępach i w innych regulacjach ni-
niejszej uchwały, w tym w § 11. 

2. Ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych należy wy-
konywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowa-
nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów 
lub siatek metalowych lub z drewna. 

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogrodze-
nia wzdłuż dróg publicznych musi być ażurowa, 
z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% 
powierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
sytuacji, gdy ogrodzenie to stanowi równocze-
śnie mur oporowy podtrzymujący skarpę. 

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury, nośni-
ków reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych pod warunkiem, że nie 
będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sie-
ciami infrastruktury technicznej. 

5. W miarę możliwości, w sposób niekolidujący  
z funkcją komunikacyjną, w pasach dróg pu-
blicznych należy sadzić i pielęgnować jedno lub 
dwustronne szpalery drzew.  

§ 7 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu wy-
mienione w następnych ustępach. 

2. Lokalizacja nowych budynków na terenach ka-
tegorii oznaczonych symbolem „MP” jest moż-
liwa wyłącznie wewnątrz obszarów określo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

3. Maksymalna wysokość nowych budynków: 
1) na terenie oznaczonym symbolem „G1PE” – 

nie więcej niż  15 m i nie więcej niż 5 kon-
dygnacji nadziemnych; 

2) na terenach kategorii oznaczonych symbo-
lem „MP” - nie więcej niż 11 m i nie więcej 
niż 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzeże-
niem, że górna kondygnacja w budynkach 
wyższych niż parterowe, może być usytu-
owana wyłącznie na poddaszu;  

3) na niewymienionych w pkt 1 i 2 terenach, 
na których dopuszczono lokalizację budyn-
ków – nie więcej niż 7 m. 

4. Maksymalna wysokość nowych budowli nie 
może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6: 
1) na terenie oznaczonym symbolem „G1PE” – 

nie więcej niż  35 m, z zastrzeżeniem, że 
nie dotyczy to budowli i maszyn bezpośred-
nio związanych z wydobyciem i obróbką 
kruszyw; 

2) na terenie kategorii oznaczonej symbolem 
„MP” nie więcej niż – 9 m.  

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem „G1PE” wysokość budowli i maszyn 
bezpośrednio związanych z wydobyciem i prze-
róbką kopalin, może być wyższa od 35 m pod 
warunkiem, że górny punkt tych budowli lub 
maszyn nie będzie przekraczać więcej niż o  
7 m wysokości najwyższego punktu gruntu na-
turalnego w granicach terenu.  

6. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń 
ustawianych na budynkach nie może przekra-
czać 5 m, a masztów stanowiących odrębne 
budowle nie może przekraczać 30 m. 

7. Obiekty budowlane, w tym nowo realizowane, 
winny mieć konstrukcję odporną na wstrząsy 
sejsmiczne i inne zagrożenia wywołane ruchem 
zakładu górniczego; sposób finansowania tych 
zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa geo-
logicznego i górniczego. 

8. Nowa zabudowa na terenach kategorii ozna-
czonej symbolem „MP” powinna być kryta sy-
metrycznymi dachami, o jednakowym – w gra-
nicach nieruchomości – nachyleniu głównych 
połaci w przedziale od 40° do 50°; maksy-
malnie na 20% powierzchni rzutu budynku do-
puszcza się pokrycie górnej powierzchni dane-
go budynku w inny sposób. 

9. Ograniczenia, o których mowa w ust. 8, nie 
obowiązują w odniesieniu do: 
1) wolno stojących kontenerów z urządzeniami 

technicznymi o powierzchni zabudowy nie-
przekraczającej 4 m2 i wysokości nieprze-
kraczającej 2,2 m; 

2) tymczasowych obiektów budowlanych loka-
lizowanych dla obsługi prac budowlanych 
lub dla organizacji imprez masowych. 

10. W przypadku lokalizacji budynków na więk-
szych spadkach lub na skarpach obowiązuje 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń chro-
niących przed wystąpieniem katastrofy budow-
lanej. 

11. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budyn-
ków w odległości mniejszej niż 5 m od najbliż-
szej zewnętrznej krawędzi koryta cieków i 
zbiorników powierzchniowych. 

12. Na obszarze planu dopuszcza się realizację 
urządzeń budowlanych – w rozumieniu definicji 
zawartej w przepisach prawa budowlanego – 
właściwych dla określonego rodzaju przezna-
czenia, zgodnych z regulacjami niniejszej 
uchwały. 

13. Powierzchnie pokryte nawierzchniami utwar-
dzonymi lub zabudowane powinny mieć 
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sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczo-
we. 

14. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych 
nie powinno być wyprowadzane bezpośrednio 
na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną na-
wierzchnią utwardzoną. 

§ 8 

Na obszarze planu obowiązują regulacje – wynika-
jące z odrębnych przepisów – dotyczące sposobów 
zagospodarowania wymienionych poniżej terenów 
podlegających ochronie: 
1) złoża „Słupiec-Dębówka; 
2) złoża „Dębówka”; 
3) obszaru górniczego „Słupiec-Dębówka I”; 
4) terenu górniczego „Słupiec-Dębówka I”; 
5) obszaru górniczego „Dębówka”; 
6) terenu górniczego „Dębówka”. 

§ 9 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości wymienione w na-
stępnych ustępach. 

2. Obowiązujące linie rozgraniczające, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowią równocze-
śnie granice działek przewidzianych do wydzie-
lenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic dzia-
łek: 
1) dla obiektów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 
2) dla powiększenia innej działki położonej w ob-

rębie tej samej jednostki terenowej; 
3) po przeprowadzeniu rekultywacji na terenie 

oznaczonym symbolem „G1PE”. 
4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się wy-

dzielanie także innych - niż określone w ust. 2 i 
3 – nowych granic nieruchomości, przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 
1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej 

nieruchomości w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i dostępu do drogi publicznej;  

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, 
o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi 
wewnętrzne – w tym niewyznaczone na ry-
sunku planu – stanowiące współwłasność 
wszystkich właścicieli nieruchomości, dla 
których korzystanie z nich jest konieczne; w 
przypadku dróg obsługujących więcej niż jed-
ną nieruchomość na terenach zabudowanych 
lub przewidzianych w niniejszym planie pod 
zabudowę, szerokość ich pasów drogowych 
nie powinna być mniejsza niż 10 m; 

3) możliwe będzie zagospodarowanie terenu 
zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwa-
ły; 

4) ustalenia pkt 2, dotyczące dróg wewnętrz-
nych odnoszą się zarówno do dróg, o których 
mowa w § 11 ust. 3, jak i tych, które nie zo-
stały oznaczone na rysunku planu miejsco-
wego; 

5) nie dopuszcza się wydzielania działek o po-
wierzchni mniejszej od 1500 m2 na terenach 
kategorii oznaczonej symbolem „MP” .  

5. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów. 

§ 10 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 
określone w następnych ustępach. 

2. Obowiązuje zakaz sytuowania nowych budyn-
ków na terenach kategorii oznaczonych symbo-
lami: „WS”, „R” i „ZL”. 

3. Na obszarze planu zakazuje się w szczególności 
lokalizacji: 
1) obiektów usług pogrzebowych oraz obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży prze-
kraczającej 2000 m2; 

2) nowych obiektów produkcji rolnej na innych 
terenach niż kategorii oznaczonej symbolem 
„MP”. 

§ 11 

1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia doty-
czące zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej wymienione w następnych ustę-
pach. 

2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: KDZ, KDL i KDD przeznacza się 
na pasy dróg publicznych (istniejących i pla-
nowanych do modernizacji lub realizacji): 
zbiorczej (RDZ), lokalnej (RDL) oraz dojazdo-
wych (RDD), dla których określa się następują-
ce ustalenia: 
1) ustala się minimalne szerokości pasów dro-

gowych oznaczonych symbolami: 
a) „G1RDZ” – 10 m; 
b) „G1RDL” - 12 m; 
c) „G1RDD” i „G2RDD” – 10 m; 

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej w sposób niekolidujący z funk-
cją komunikacyjną dróg; 

3) jezdnie dróg powinny mieć utwardzoną 
trwałą nawierzchnię i sprawny system od-
prowadzania wód opadowych i roztopo-
wych; 

4) zjazdy z dróg powinny być organizowane w 
sposób niekolidujący z innymi ustaleniami 
niniejszej uchwały, w szczególności poprzez 
minimalizację kolizji ze ścieżkami spacero-
wymi i ciągami rowerowymi oraz z maksy-
malnym zachowaniem istniejących zadrze-
wień; 

5) zjazdy , o których mowa w pkt 4, mogą 
być zorganizowane za zgodą i na warun-
kach określonych przez właściwych zarząd-
ców; 

6) droga oznaczona symbolem „G1RDZ” sta-
nowi fragment drogi powiatowej nr 3312D 
relacji: Wolibórz – Dzikowiec – Nowa Ruda 
(Słupiec); 

7) droga oznaczona symbolem „G1RDL” sta-
nowi fragment drogi powiatowej nr 3323D 
relacji: Dzikowiec – Bożków. 

3. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami KDW – na którą składają się te-
reny oznaczone numerami porządkowymi 1–6 
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– przeznacza się na pasy dróg wewnętrznych, 
dla których określa się następujące ustalenia: 
1) ustala się minimalne szerokości pasów dro-

gowych oznaczonych symbolami: 
a) „G1RDW”, „G2RDW” i „G3RDW” – 16 m, 
b) „G4RDW” i „G5RDW” – 10 m; 

2) tereny oznaczone symbolami „G1RDW”  
i „G2RDW” przeznacza się na pasy dróg 
przeznaczonych do poruszania się po nich 
samochodów ciężarowych i maszyn robo-
czych związanych z eksploatacją kopalni; 

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej w sposób niekolidujący z funk-
cją komunikacyjną dróg; 

4) jezdnie dróg, wymienionych w pkt 1, po-
winny mieć utwardzoną nawierzchnię  
i sprawny system odprowadzania wód opa-
dowych i roztopowych; 

5) zjazdy z dróg mogą być zorganizowane za 
zgodą i na warunkach określonych przez 
właściwych zarządców. 

4. Na terenach kategorii oznaczonych symbolem 
„MP” w granicach poszczególnych nierucho-
mości, należy przewidzieć lokalizację niezbęd-
nej ilości miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych. Miejsca postojowe mogą być 
realizowane jako terenowe i w obiektach bu-
dowlanych. Ustala się, że na jedno nowe 
mieszkanie powinny przypadać co najmniej 
dwa miejsca postojowe. W odniesieniu do po-
wierzchni użytkowej (w budynkach) służącej 
prowadzeniu działalności gospodarczej określa 
się następujące minimalne ilości miejsc posto-
jowych: 
1) o powierzchni od 6 m2 do 20 m2 – 1 miej-

sce postojowe; 
2) o powierzchni powyżej 20 m2, nie więcej 

jednak niż 50 m2 – 2 miejsca postojowe; 
3) o powierzchni powyżej 50 m2 – po jednym 

miejscu postojowym za każde rozpoczęte 
50 m2 i dodatkowo dwa miejsca postojowe. 

5. Lokalizację miejsc postojowych, o których 
mowa w ust. 4, dopuszcza się na innych nie-
ruchomościach na obszarze planu, na których 
niniejszy plan to przewiduje (z wyjątkiem tere-
nów dróg publicznych oznaczonych na rysunku 
planu) – za zgodą ich właścicieli i w odległości 
nie większej niż 200 m od obiektu, który te 
miejsca mają obsługiwać. 

6. W granicach linii rozgraniczającej drogi zbior-
czej oznaczonej symbolem „RDZ” dopuszcza 
się lokalizację ścieżki rowerowej po stronie ist-
niejącego potoku Dzik, który przepływa przez 
tereny kategorii oznaczonej symbolem „WS”. 

7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
G1KK przeznacza się dla linii, obiektów i urzą-
dzeń kolejowych. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 7, pod 
warunkiem, że nie będzie to kolidowało z ru-
chem na linii kolejowej, dopuszcza się: 
1) lokalizowanie funkcji, obiektów i urządzeń 

towarzyszących zagospodarowaniu, o któ-
rym mowa w ust. 7; 

2) przeprowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących tym sieciom; 

3) lokalizowanie przejść lub przepustów pod li-
nią kolejową, a także skrzyżowań tej linii  
z drogami i ciągami pieszymi w jednym lub 
w różnych poziomach.  

9. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) nowe liniowe elementy infrastruktury tech-

nicznej mogą być realizowane w pasach 
dróg publicznych, pod warunkiem że nie 
będą kolidowały z ich funkcjami komunika-
cyjnymi; 

2) jeżeli umożliwiają to warunki, urządzenia 
towarzyszące sieciom infrastruktury tech-
nicznej można lokalizować na terenach 
wymienionych w pkt 1; 

3) dopuszcza się lokalizowanie nowych sieci  
i urządzeń infrastruktury technicznej na in-
nych niż wymienione w pkt. 1 terenach w 
sposób określony w rozdziale II; nie dotyczy 
terenów kategorii oznaczonej symbolem 
„ZL”; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej, towa-
rzyszące elementom liniowym mogą być lo-
kalizowane zarówno jako podziemne i jako 
nadziemne, w tym w zależności od uwa-
runkowań technicznych – jako wolno stoją-
ce lub wbudowane w inne obiekty; 

5) przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
ży – w miarę możliwości – unikać kolizji  
z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej. W przypadku nieuniknionej ko-
lizji projektowanego zagospodarowania z 
tymi elementami należy je przenieść lub od-
powiednio zmodyfikować; 

6) sposób zagospodarowania terenu powinien 
umożliwić odpowiednim służbom dostęp do 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

10. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad 
urządzeniami podziemnymi bez uzgodnienia  
z użytkownikami tych urządzeń. 

11. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej określa się następu-
jąco: 

1) zaopatrzenie w wodę terenów kategorii 
oznaczonej symbolem „MP” powinno się 
odbywać poprzez podłączenie do komu-
nalnej sieci wodociągowej; 

2) zaopatrzenie w wodę terenów niewymie-
nionych w pkt 1 może się odbywać po-
przez podłączenie do komunalnej sieci 
wodociągowej lub z indywidualnych ujęć 
wody; 

3) ścieki bytowe powinny być kierowane do 
sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się, 
do czasu realizacji w pobliżu odpowied-
niego systemu kanalizacyjnego, groma-
dzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i 
ich systematyczny wywóz do miejsc zrzu-
tów w systemie kanalizacji sanitarnej; na 
obszarach wyposażonych w kanalizację 
sanitarną wszystkie obiekty, w których 
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mogą powstawać ścieki bytowe, powinny 
być niezwłocznie podłączone do tej kanali-
zacji; 

4) jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane 
ścieki inne niż bytowe, należy je odpro-
wadzać do sieci, o których mowa w pkt 
3, po odpowiednim oczyszczeniu i na wa-
runkach uzgodnionych z operatorami sieci; 

5) wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy o 
utwardzonej nawierzchni winny być wy-
posażone w systemy odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych; w przypadku 
zastosowania nawierzchni częściowo 
utwardzonych ("ażurowych") należy od-
powiednio zabezpieczyć środowisko grun-
towo-wodne przed infiltracją zanieczysz-
czeń; 

6) wody opadowe i roztopowe, o których 
mowa w pkt 5, przed zrzutem do cieków 
powierzchniowych i gruntu, winny być w 
razie potrzeby odpowiednio podczyszcza-
ne; może to być realizowane na obszarze 
planu lub poza jego granicami; 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną po-
winno się odbywać siecią średniego lub 
niskiego napięcia, odpowiednio do po-
trzeb; 

8) zaopatrzenie w gaz powinno się odbywać 
siecią gazociągów niskiego i średniego ci-
śnienia, odpowiednio do potrzeb;  

9) dopuszcza się jedynie systemy ogrzewania 
oparte na elektryczności, gazie, oleju  
o zawartości siarki do 0,3% lub innych 
proekologicznych mediach o uciążliwości 
dla środowiska mniejszej niż powodowa-
nej przez ogrzewanie gazem sieciowym, w 
tym niekonwencjonalnych; ograniczenie to 
nie dotyczy paliwa stosowanego w ko-
minkach niestanowiących podstawowego 
systemu ogrzewania obiektu i przeznaczo-
nych tylko do incydentalnego użytkowa-
nia; 

10) telefonizacja powinna się odbywać po-
przez podłączenie do dostępnych syste-
mów; 

11) zbieranie odpadów komunalnych powinno 
się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi – powszechnymi i 
miejscowymi; w szczególności wszystkie 
nieruchomości, na obszarze których mogą 
być wytwarzane ww. odpady, winny być 
wyposażone w urządzenia służące do zbie-
rania odpadów; urządzenia te należy 
utrzymywać w odpowiednim stanie sani-
tarnym i lokalizować w miejscach zabez-
pieczających przed infiltracją odcieków do 
gruntu; należy też zapewnić urządzenia 
umożliwiające zbieranie odpadów w spo-
sób selektywny. 

§ 12 

Na obszarze planu obowiązuje następujące ustale-
nie dotyczące sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urządzenia i użytkowania tere-
nów – drogi wewnętrzne są tymczasowym sposo-
bem zagospodarowania terenów oznaczonych sym-
bolem „RDD”. Tymczasowy sposób zagospodaro-
wania nie może trwać dłużej niż 1 rok od momentu 
wyposażenia tych dróg w niezbędną infrastrukturę 
wodociągową i kanalizacyjną. 

§ 13 

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka pro-
centowa, stanowiąca podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. W odniesieniu do gruntów będących własnością 
Gminy Nowa Ruda, na których nie ustalono wie-
czystego użytkowania, jednorazowa opłata w 
przypadku zbycia nieruchomości nie będzie po-
bierana. 

§ 14 

1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują 
ustalenia dotyczące rekultywacji, wymienione w 
następnych ustępach. 

2. Dopuszcza się leśny jak i wodny kierunek rekul-
tywacji terenu oznaczonego symbolem „G1PE”. 

3. Prace rekultywacyjne na terenie, o których mo-
wa w ust. 2, powinny być prowadzone w miarę, 
gdy grunty te stają się zbędne całkowicie, czę-
ściowo lub na określony czas do prowadzenia 
działalności przemysłowej; winno to być odpo-
wiednio uwzględnione w planach ruchu i projek-
cie zagospodarowania złoża, o których mowa  
w przepisach prawa geologicznego i górniczego. 

§ 15 

1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują 
ustalenia wymienione w następnych ustępach, 
które wynikają z: 
1) Roncesji nr 21/95 z dnia 21.06.1995 r., od-

noszącej się do eksploatacji złoża „Słupiec-
Dębówka”; 

2) Roncesji nr 9/94 z dnia 30.08.1994 r., uzu-
pełnionej decyzjami: Wojewody Wałbrzyskie-
go nr 47/96 z dnia 13.02.1996 i Ministra 
Środowiska znak: DG/p/TR/487/2941/2001  
z dnia 20.06.2001 r., odnoszącej się do eks-
ploatacji złoża „Dębówka”. 

2. Dla prowadzenia działalności polegającej na wy-
dobywaniu kopalin ze złoża gabra „Słupiec-
Dębówka” obowiązują określone na rysunku pla-
nu miejscowego – zgodnie z koncesją – granice: 
terenu górniczego i obszaru górniczego,  
o których mowa w ust. 3 i 4 oraz udokumento-
wanego zasięgu tego złoża. 

3. Granice terenu górniczego „Słupiec-Dębówka I” 
wyznaczają współrzędne punktów załamania 
zawarte w Tabeli nr 1: 
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Tabela nr 1 
Numer punktu B L 

11 
(poza obszarem planu 

miejscowego) 

50o 33’ 33’’ 222 16o 33’ 16’’ 562 

12 50o 34’ 04’’ 281 16o 33’ 53’’ 376 
13 50o 34’ 05’’ 152 16o 34’ 03’’ 032 
14 50o 33’ 50’’ 087 16o 34’ 23’’ 035 
15 50o 33’ 22’’ 134 16o 34’ 46’’ 705 
16 50o 33’ 15’’ 654 16o 35’ 07’’ 452 
17 

(poza obszarem planu 
miejscowego) 

50o 32’ 42’’ 307 16o 33’ 42’’ 283 

 

4. Grapice tdszaro  órpicze t nSłopiec-Dędówka Ic wyznaczają współrzędne punktów załamania zawarte 
w Tabeli nr 2: 

 
Tabela nr 2 

Numer punktu B L 

3  
(poza obszarem planu 

miejscowego) 

50o 33’ 34’’ 376 16o 33’ 32’’ 463 

4 50o 33’ 55’’ 145 16o 33’ 56’’ 124 
5 50o 33’ 46’’ 352 16o 33’ 08’’ 402 
6 50o 33’ 22’’ 587 16o 34’ 35’’ 432 
7 50o 33’ 17’’ 227 16o 34’ 42’’ 154 
8 

(poza obszarem planu 
miejscowego) 

50o 33’ 02’’ 031 16o 33’ 53’’ 673 

 
5. Dla prowadzenia działalności polegającej na wydobywaniu kopalin ze złoża gabra–diabazu „Dębówka” 

obowiązują określone na rysunku planu miejscowego – zgodnie z koncesją – granice: terenu górnicze-
go i obszaru górniczego, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz udokumentowanego zasięgu tego złoża. 

 
6. Grapice terepo  órpicze t nDędówkac wyznaczają współrzędne punktów załamania, określone w ukła-

dzie „1965”, zawarte w Tabeli nr 3: 
 
Tabela nr 3 

Numer punktu (poza 
obszarem planu miej-

scowego) 

x [m] y [m] 

8 55 02 662.00 36 24 634.00 
2 55 03 207.00 36 26 752.00 
10 55 01 560.00 36 27 320.00 
15 55 01 750.00 36 24 240.00 

 

7. Grapice tdszaro  órpicze t nDędówkac wyznaczają współrzędne punktów załamania, określone w 
układzie „1965”, zawarte w Tabeli nr 4: 

 
Tabela nr 4 

Numer punktu (poza 
obszarem planu miej-

scowego) 

x [m] y [m] 

1 55 02 383.50 36 25 358.00 
2 55 02 221.50 36 26 368.50 
3 55 01 664.50 36 26 680.00 
7 55 02 032.50 36 25 472.50 
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8. Zakazuje się podejmowania eksploatacji kopalin 
ze złoża „Słupiec-Dębówka” poza granicami te-
renu oznaczonego symbolem „G1PE”. 

9. Zakazuje się podejmowania eksploatacji kopalin 
ze złoża „Dębówka”, które w całości – w gra-
nicach planu – obejmuje się filarem ochron-
nym. 

10. W celu wyeliminowania przekroczeń norm do-
puszczalnych stężeń pyłów poza granicami 
własności kopalni, należy przedsięwziąć odpo-
wiednie środki techniczne, ograniczające emi-
sję pyłów. 

11. Działalność eksploatacyjna nie może powodo-
wać przekroczenia – przedstawionej na rysun-
ku planu – granicy stref szkodliwego oddzia-
ływania robót górniczych zakładu górniczego: 
1) powietrznej fali uderzeniowej; 
2) szkodliwych drgań sejsmicznych; 
3) rozrzutu odłamków skalnych. 

12. Na każdym etapie wydobywania kopalin należy 
tak dostosować technologie prowadzenia robót 
strzałowych, aby zamieszkała zabudowa znaj-
dowała się zawsze poza zasięgami powietrznej 
fali uderzeniowej, szkodliwych drgań sejsmicz-
nych i rozrzutu odłamków skalnych oraz przy 
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 
11. 

13. Uciążliwości – inne niż wymienione w ust. 11 
– powodowane przez działalność prowadzoną 
na terenach kategorii oznaczonych symbolem 
„PE”, nie mogą przekraczać standardów jako-
ści środowiska poza terenem, do którego 
przedsiębiorca posiada tytuł prawny. 

14. Należy stosować technologie wydobycia i prze-
róbki surowca skalnego, prowadzące do 
zmniejszenia zasięgu szkodliwego oddziaływa-
nia kopalni i zakładu przeróbczego. 

15. Należy uwzględniać wymogi ochrony przeciw-
pożarowej, w szczególności w zakresie za-
pewnienia dojazdów pożarowych oraz zaopa-
trzenia w wodę. 

16. Dla ograniczenia szkodliwego oddziaływania 
kopalni należy w szczególności: 
1) zapewnić skuteczny system zbierania wód 

opadowych i roztopowych z obszarów obję-
tych pracami górniczymi, przerabianiem ma-
teriału skalnego, zwałowaniem i składowa-
niem nadkładu; 

2) zapewnić odpowiednie podczyszczanie wód 
opadowych i roztopowych zbieranych przez 
system, o którym mowa w pkt 2, o para-
metrach określonych w pozwoleniu wodno-
prawnym; 

3) wprowadzać zieleń ochronną na ukształto-
wane docelowo powierzchnie zwałowisk i 
składowisk nadkładu. 

17. Ustalenia ust. 10–16 odnoszą się odpowiednio 
do występujących na obszarze niniejszego pla-
nu szkodliwych skutków działalności górniczej, 
prowadzonej na złożu „Dębówka” poza grani-
cami niniejszego planu. 

18. Obszary udokumentowanych a niewyeksplo-
atowanych złóż: „Słupiec-Dębówka” oraz „Dę-
bówka”, winny być chronione poprzez ograni-
czanie wprowadzania nowego zainwestowania 

– niesłużącego wydobywaniu kopalin z tych 
złóż. 

R o z d z i a ł   II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, 
W TYM DOTYCZGCE PRZEZNACZENIA TERENÓW 

INNYCH NIŻ DROGI 

§ 16 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
G1PE – kategorii oznaczonej symbolem PE – 
przeznacza się dla odkrywkowej eksploatacji ko-
palin. Przewiduje się tu lokalizację obiektów  
i urządzeń związanych z pracami górniczymi 
oraz rekultywacją wyrobisk, a także lokalizację 
obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym 
komunikacyjnych i infrastrukturalnych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze-
żeniem ust. 3 oraz przy uwzględnieniu ograni-
czeń wynikających z podstawowego przezna-
czenia terenu, dopuszcza się: 
1) obiekty i urządzenia zakładu przerabiającego 

materiał skalny wydobywany w kopalni  
i składowanie materiału przeznaczonego do 
sprzedaży oraz rozbudowę urządzeń służą-
cych do ich dystrybucji; 

2) inne formy działalności gospodarczej, nie ko-
lidujące z przeznaczeniem określonym w  
pkt 1 i ust. 1; 

3) zwałowanie i składowanie nadkładu; 
4) budowę garaży, przy uwzględnieniu ograni-

czeń określonych w ust. 4, oraz lokalizowa-
nie miejsc postojowych dla pojazdów samo-
chodowych i rowerów; 

5) zieleń ochronną oraz obiekty małej architektu-
ry; 

6) przeprowadzenie dróg wewnętrznych, we-
dług zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2; 

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących tym sieciom, w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 4 
i 7 nie powinno zająć łącznie więcej niż 10% 
powierzchni terenu. 

4. Zakazuje się budowy garaży w budynkach  
o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej  
80 m2. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 10% powierzchni nierucho-
mości. 

§ 17 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MP przeznacza się dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i dla zabudowy 
zagrodowej; na tę kategorię składają się tereny 
oznaczone numerami porządkowymi 1–5. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) budynki wielorodzinne z nie więcej niż 3 

mieszkaniami – wyłącznie jako utrzymanie 
stanu istniejącego lub rozbudowę istniejących 
budynków; 

2) usługi nieuciążliwe w istniejących budynkach; 
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3) w nowych budynkach mieszkalnych usługi 
nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku; 

4) obiekty dla nieuciążliwej i nierolniczej działal-
ności wytwórczej o powierzchni użytkowej 
nieprzekraczającej 50 m2, w istniejących bu-
dynkach; 

5) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych,  
i obiekty małej architektury; 

6) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne; 
7) poszerzanie dróg publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów pieszych i ro-
werowych; 

8) organizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych, rowerów i maszyn rol-
niczych oraz budowę garaży wbudowanych; 

9) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących tym sieciom, w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4  
i 7-9, nie powinno zająć więcej niż 50% po-
wierzchni terenu i powierzchni użytkowej w za-
budowie. 

4. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 30% powierzchni nierucho-
mości, w tym nie więcej niż 400 m2 przez bu-
dynki inne niż wyłącznie z funkcją mieszkalną; 
jeżeli te parametry zostały przekroczone przed 
wejściem w życie planu, dopuszcza się powięk-
szenie ich na danej nieruchomości o nie więcej 
niż 10%.  

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmować mniej niż 25% powierzchni 
nieruchomości; jeżeli ten parametr został prze-
kroczony przed wejściem w życie planu, do-
puszcza się zmniejszenie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych na danej nieruchomości 
nie więcej niż o 10%. 

6. Chów lub hodowla zwierząt na obszarze jednej 
nieruchomości nie może przekraczać 20 dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DWP), a 
jeśli ta ilość została już przekroczona w dniu 
wejścia planu w życie, nie może być ona dalej 
zwiększana.  

§ 18 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem W przeznacza się dla sieci, urządzeń  
i obiektów zaopatrzenia w wodę; na tę kategorię 
składają się tereny oznaczone numerami porząd-
kowymi 1 i 2. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się: 
1) niewymienione w ust. 1 sieci oraz urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej, 
2) zieleń i obiekty małej architektury. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie 
może kolidować z przeznaczeniem, o którym 
mowa w ust. 1. 

§ 19 

1. Teren kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem G1ZP,US przeznacza się dla zieleni o 
charakterze parkowym i urządzeń sportowo-
rekreacyjnych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) altany parkowe, obiekty małej architektury i 

inne tego typu obiekty uatrakcyjniające park; 
2) przeprowadzenie ciągów pieszych i rowero-

wych; 
3) poszerzanie dróg publicznych i publicznych 

przejść pieszych oraz przeprowadzanie dróg 
wewnętrznych według zasad określonych w 
§ 9 ust. 4 pkt 2; 

4) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowe-
rów; 

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących tym sieciom, w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3–5, 
nie powinno zająć więcej niż 15% powierzchni 
terenu i powierzchni użytkowej w budynkach. 

4. Budynki, w tym dla obsługi urządzeń sportowo-
rekreacyjnych, mogą mieć jedną kondygnację 
nadziemną i nie więcej niż 50 m2 powierzchni 
zabudowy. 

5. Powierzchnia zabudowana budynkami nie po-
winna przekraczać 5% powierzchni terenu. 

6. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 
powinna zajmować mniej niż 70% powierzchni 
terenu. 

7. Nie dopuszcza się wydzielania nowych działek 
na innych zasadach niż określone w § 9 ust. 2  
i 3. 

§ 20 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
G1WS – kategorii oznaczonej symbolem WS – 
przeznacza się dla potoku Dzik oraz dla sąsiadu-
jącej zieleni nieurządzonej, z dużym udziałem 
drzew i krzewów. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, z zastrze-
żeniem ust. 3, dopuszcza się ponadto, na grun-
tach pochodzenia mineralnego i wyłączonych  
z użytkowania rolnego: 

1) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury; 
2) przeprowadzenie dróg wewnętrznych, według 

zasad określonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz cią-
gów pieszych i rowerowych; 

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicz-
nej oraz lokalizację obiektów i urządzeń towa-
rzyszących tym sieciom, w sposób określony 
w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie 
powinno zająć łącznie więcej niż 25% po-
wierzchni terenu. 

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna, w gra-
nicach jednostki terenowej, nie może wynosić 
mniej niż 80% jej powierzchni. 

§ 21 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem R przeznacza się dla użytkowania rol-
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niczego; na tę kategorię składają się tereny 
oznaczone numerami porządkowymi 1–11. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzeżeniem ust. 3 i 4, dopuszcza się: 
1) poszerzanie dróg publicznych oraz przepro-

wadzanie dróg wewnętrznych według zasad 
określonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciągów 
pieszych i rowerowych; 

2) lokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie 
dróg miejsc postojowych dla pojazdów sa-
mochodowych i rowerów oraz maszyn rolni-
czych i ogrodniczych; 

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących tym sieciom, w sposób okre-
ślony w § 11. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie 
może zająć łącznie więcej niż 10% powierzchni 
terenu. 

4. Zwarty obszar przeznaczony dla obiektów i 
urządzeń, o których mowa w ust. 2, nie może 
przekraczać: 
1) 0,5 ha na użytkach rolnych klasy III; 
2) 1 ha na użytkach rolnych klasy IV i na grun-

tach wytworzonych z gleb pochodzenia orga-
nicznego. 

5. Nakazuje się zachować istniejące zadrzewienia 
oraz naskarpowe zakrzewienia. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem „G4R”, do-
puszcza się zachowanie istniejącego zbiornika 
wodnego. 

7. Dopuszcza się zalesienie działki nr 145 położonej 
na terenie oznaczonym symbolem „G10R”. 

8. Zakazuje się realizacji budowli rolniczych, o wy-
sokości przekraczającej 5 m. 

§ 22 

1. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ZL przeznacza się dla prowadzenia 
gospodarki leśnej, w tym pod zalesienie; na tę 
kategorię składają się tereny oznaczone nume-
rami porządkowymi 1–10. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza się zagospodarowanie związane z gospodar-
ką leśną określone w art. 3 pkt 2 ustawy o la-
sach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm.), przy 
uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwa-
ły. 

R o z d z i a ł   III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 24 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK
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Załączpik pr 1 at ochwały Raay Gzipy 
Ntwa Roaa pr 164/XXIII/08 z apia  
8 paźazierpika 2008 r. (ptz. 4423) 
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Załączpik pr 2 at ochwały Raay Gzipy 
Ntwa Roaa pr 164/XXIII/08 z apia  
8 paźazierpika 2008 r. (ptz. 4423) 

 
 

ROZSTRZYGNIWCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA TERENU GÓRNICZEGO ZŁOŻA nSŁUPIEC-DWBÓWKAc 
W GRANICACH GMINY NOWA RUDA 

 
Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa 
Ruda  odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określo-
nym na ich składanie nie wpłynęła żadna uwaga. 

 
 
 
 
 
 

Załączpik pr 3 at ochwały Raay Gzipy 
Ntwa Roaa pr 164/XXIII/08 z apia  
8 paźazierpika 2008 r. (ptz. 4423) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIWCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻG DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa 
Ruda rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zadania wła-
sne gminy. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w 
trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 2 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, 
gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej  
i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszcze-
gólnionych w § 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 3 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przy 
czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej. 
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§ 4 

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1, finansowane będą przez 
budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych 
w § 2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  
Nr 72, poz. 747, z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno-prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 

§ 5 

Prognozowane źródła finansowania przez gminę: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) pożyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych.  

 
 
 
 
 

4424 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 
NR XXXI/146/08 

z dnia 4 grudnia 2008 r. 

w sprawie ptdtro w artaze ipkasa ptaatko ta pierochtztści, ptaatko rtn-
pe t, ptaatko neśpe t, tpłaty tar twej traz wystktści wypa rtazeń za 
                       ipkast i ippych wypa rtazeń ana ipkaseptów 

 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 poźn. zm.1)), 
art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. 2)) w związku z art. 6 ust. 12 i art. 
19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póżn. zm.3)), art. 6b ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 z późn. zm. 4)) oraz 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. 5)) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podat-
ków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 
opłaty targowej w drodze inkasa, z zastrzeże-
niem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należ-
ności podatkowych objętych łącznym zobowią-
zaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.). 

§ 2 

Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków 
i opłat, o których mowa w § 1, wyznacza się sołty-
sów poszczególnych sołectw: 
1. Myśków Bogdan – sołectwo Ławszowa 
2. Niciforug Stanisław – sołectwo Ołobok 

3. Domrzalski Marek – sołectwo Osiecznica - Rlicz-
ków 

4. Denkiewicz Piotr – sołectwo Osieczów 
5. Papież Wanina – sołectwo Parowa 
6. Bułat Stefania – sołectwo Przejęsław 
7. Rumik Wan – sołectwo Świętoszów 
8. Rorta Emilia – sołectwo Tomisław 

§ 3 

Określa się wynagrodzenie za czynności określone 
w § 1 w wysokości 8% od kwot zainkasowanych. 

§ 4 

Inkasentom przysługuje ryczałt miesięczny za wy-
konywanie czynności objętych uchwałą we wła-
snym lokalu mieszkalnym w wysokości 4,75% 
kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze  
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stanowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia  
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 17,  
poz. 167) w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§ 5 

Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 i 4, 
dokonywana będzie kwartalnie w terminie dwóch 
tygodni po rozliczeniu każdej raty podatku rolnego. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXXIII/206/98 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie pobo-
ru należności podatkowych w drodze inkasa, usta-
lenia wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych 
wynagrodzeń dla inkasentów. 

§ 7 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 
Osiecznica. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
WANDA ABRAM 

__________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz.732, Nr 143, poz. 1199;  
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.1935, z 2007 r.  , Nr 112, poz. 769,Nr 120,  
poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671,z 2008 r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz.888, Nr 180, poz. 1109. 

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

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412 Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,  
z 2007 r. Nr 109, poz.747,z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 

 
 
 
 
 

4425 

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA 
NR V/XXI/129/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie wystktści traz szcze ółtwych zasaa przyzpawapia i wypłacapia 
paoczycienskie t ataatko zieszkapitwe t 

 Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Rarta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa obo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej  
na terenie gminy Wisznia Mała, przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek 
nauczyciela lub na wniosek nauczycieli będą-
cych małżonkami Dyrektor szkoły, a na wniosek 
Dyrektora – Wójt Gminy. 

§ 2 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się w zależności od liczby członków rodziny na-
uczyciela zamieszkałych wspólnie w lokalu 
mieszkalnym. 

2. Za członka rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-
cych; 
a) współmałżonka, który nie posiada własnego 

źródła dochodu lub który jest nauczycielem, 
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b) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

c) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów bez względu na 
wiek. 

3. Miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego 
wynosi: 
a) dla 1 osoby 35 zł, 
b) dla 2 osób 40 zł,  
c) dla 3 osób 45 zł, 
d) dla 4 i więcej osób 55 zł. 

§ 3 

1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu przysługuje jeden dodatek w wysoko-
ści określonej w § 2 pkt 3. Małżonkowie wspól-
nie określają pracodawcę, który będzie im wy-
płacał dodatek. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, który jest wy-
płacany u wskazanego przez niego pracodawcę. 

§ 4 

1. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego. 

2. Prawo do dodatku ustaje lub zmienia się jego 
wysokość jego wysokość w przypadku zmiany 
liczby członków rodziny, od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana liczby członków rodziny. 

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
których mowa w 2 § pkt 2, nauczyciel jest zo-
bowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora 
szkoły, a Dyrektor Wójta Gminy. 

4. W przypadku niepowiadomienia Dyrektora szko-
ły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków 
rodziny nienależnie pobrany dodatek podlega 
zwrotowi. 

§ 5 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym złożono wniosek o jego przyznanie.  

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 
wykonywania pracy, a także w okresach: 
a) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go – w okresie przebywania na zwolnieniu 
lekarskim, zasiłku macierzyńskim, 

b) korzystania z urlopu wychowawczego, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa była zawarta, 

d) niewykonywania pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie. 

§ 6 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie przysługu-
je w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków 
nauczyciela i w okresie, za który nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze. 

§ 7 

Traci moc: 
• uchwała nr V/X/66/07 Rady Gminy Wisznia Ma-

ła z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyso-
kości oraz szczegółowych zasad przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

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. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
TADEUSZ WYRWAS 
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4426 

UCHWAŁA ZARZGDU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 
NR 160/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ostanepia rtzkłaao  tazip pracy aptek t ónptatstęppych  
pa terepie Ptwiato Btnesławieckie t 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 
z późn. zm.), art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo far-
maceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) oraz 
§ 98 uchwały nr XVII/84/08 Rady Powiatu Bolesławieckiego w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Bolesławieckiego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198, 
poz. 2200), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bolesławiec, Burmistrza 
Nowogrodźca, Wójta Gminy Bolesławiec, Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, 
Wójta Gminy Osiecznica, Wójta Gminy Gromadka oraz Dolnośląskiej Izby 
Aptekarskiej we Wrocławiu Zarząd Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Powiatu Bolesławieckiego – w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bole-
sławieckiemu. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 69/07 Zarządu Powiatu Bole-
sławieckiego 18 października 2007 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie Powiatu Bolesławieckiego. 

§ 4 

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

 
 

Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego 
 
Cezary Przybylski 

 
Członkowie Zarządu: 
 
Stanisław Chwojnicki   
Wan Rozak     
Dariusz Rwaśniewski   
Ewa Potyszka 
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Załączpik at ochwały Zarząao Ptwiato 
Btnesławieckie t pr 160/08 z apia 27 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4426) 

 

 

Rtzkłaa  tazip pracy aptek t ónptatstęppych 
pa terepie ptwiato dtnesławieckie t 

 
 
 

Lp. 
Nazwa apteki, 

adrea 
Godziny otwarcia  
w dni powazednie 

Godziny otwarcia             
w aoboty 

Dyżury całodobowe,  
w niedziele, święta  
i dni wolne od pracy 

1 2 3 4 5 

1. 

 
 

Apteka „Pod Klonami” a. j. 
ul. Grunwaldzka 3d 

Bolesławiec 
 

 
800 – 2000 

 
800 – 1500 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty  

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

2. 
Apteka im. wzymona Fabiana 

ul. Kościelna 1 
Bolesławiec 

 
8 00 – 1800 

 
– 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

3. 
Apteka „Cefarm Wrocław” 

ul. Rynek 7/8 
Bolesławiec 

800 – 1200 800 – 1400 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

4. 

 
Apteka „MM” a.c. 

ul. wtaszica 65 
Bolesławiec 

 
800 – 1200 

 
800 – 1400  

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

5. 
Apteka „Pod Wagą” 
ul. Starzyńakiego 6e 

Boleaławiec 

 
800 – 1800 

 
200 – 1400  

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 

od  800 do 800 dnia  
następnego* 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

6. 
 

Apteka „Pod Eskulapem” 
        ul. Jana Pawła II 50 d 

Bolesławiec 

 
800 – 1200 

 
200 – 1500 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia następ-

nego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 

od  800 do 800 dnia następ-
nego*  

7. 
Apteka „Św. Łukasza” 

ul. 1 Maja 5 
Bolesławiec 

 
800 – 1800 

 
800  – 1400  

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

8. 
Apteka Wrocławska s.c. 

ul. Zygmunta Augusta 11b 
Bolesławiec 

800 – 1200 800 – 1400 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

2.  
 Apteka „Nostra” 

ul. Mickiewicza 10/2 
Bolesławiec  

 
800 – 2000 

 
800 – 1500 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

 
10. 

 

 
Apteka Centrum 

ul. Karola Miarki 22b 
Bolesławiec 

800 – 1800 200 – 1500 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

11. 

Apteka „NoAa” 
ul. 10 Marca  2 

Bolesławiec 
(Pasaż Carrefour) 

800 – 2100 800 – 2100 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 
niedziela   1000– 2000 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

12. 
Apteka „U Nelli” 

ul. Dolne Młyny 21 
Bolesławiec 

800 – 2100 800 – 2100 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia następ-

nego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

13. 
Apteka „Remedium” ap. j. 

ul. Asnyka 2 
Bolesławiec 

800 – 1830 200 – 1430 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 
 

14. 

Apteka 
al. Tysiąclecia 34 

Bolesławiec 
(Pasaż w Intermarche) 

800 – 2000 800 - 2000 

 
dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 
niedziela   1000- 1800  

15. 

Apteka  
al. Tysiąclecia 42 

Bolesławiec 
(Pasaż w Tesco) 

200 – 2100 200 – 2100 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 
niedziela   1000– 1800  

16. 
Apteka „RODZINNA” a.c.  

ul. wtaszica 27 
Bolesławiec 

800 – 1200 800 – 1400 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

17. 
Apteka „Targowa” 

ul. Targowa 4b 
Bolesławiec 

700 – 2100 800 – 1500 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia  

następnego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

18. 
Apteka „Centrum Zdrowia” 

ul. Jeleniogórska 4 
Bolesławiec 

730 – 1230 800 – 1500 

dyżury co 17. tydzieo, od 
poniedziałku do soboty 

włącznie  
od 2000do 800 dnia następ-

nego 
w dni świąteczne  
(w tym niedziele) 
od  800 do 800 dnia  

następnego* 

12. 
Apteka „Auercus” 
ul. Piaskowa 1 a 

Osiecznica 

 
830 – 1600 

 
200 – 1300  

 
nie pełni 

 

20. 
Apteka „W Centrum” 

ul. Rynek 3/1 
Nowogrodziec 

 
830 – 1700 

 
830 – 1400  nie pełni 

21. 
Apteka „Rumiankowa” 

ul. Lipowa 5 
Nowogrodziec 

830  – 1800 200  – 1400 nie pełni 

22. 
Apteka „Konwalia” 
Zebrzydowa 111a 

830 – 1500 830 – 1200    nie pełni 

23.  
Apteka „Viola” 
ul. 22 Lipca 27  

Wykroty 

 
830 – 1600 

 
830 – 1200  nie pełni 

24. 

 
Apteka „Panaceum”  

 Tomaszów Bolesławiecki 23 
B 
 

 
 200 – 2000 

 

 
200 – 1300     

 

  usługi całodobowo do-
stępne po godzinach pracy 

apteki 

25. 

 
Apteka „Aloesowa” 

Raciborowice Dolne 52 
 

200 – 1300 

1400 – 1800 830 –  1230 
usługi całodobowo do-

stępne po godzinach pracy 
apteki 

26. 

 
Apteka „A-Vita” 
Osiedle II 17/14 

Iwiny 

 
800 – 1430 

 
 –  nie pełni 

27. 

 
Apteka „Arnika” 

Trzebieo 34 
 

 
830 – 1800 

 
200 – 1200  

usługi całodobowo do-
stępne po godzinach pracy 

apteki 

28. 

 
Apteka „Paprotka” 

ul. 11-go Listopada 22 
Gromadka 

 

800 – 1700 800 – 1200 
usługi całodobowo do-

stępne po godzinach pracy 
apteki 

* z wyłączeniem dyżurów świątecznych przypadających w święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) oraz w święta Wielkiej 
Nocy (pierwszy i drugi dzień świat Wielkiej Nocy), które pełnione będą od godz. 800 pierwszego dnia świąt do 800 rano dnia na-
stępnego po drugim dniu świąt, przez apteki w Bolesławcu z zachowaniem kolejności wg pozycji wynikającej z załącznika poczy-
nając od dnia wejścia w życie uchwały.  
Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru zapewnia we własnym zakresie zastępstwo w przypadku niemożności jego pełnienia w 
wyznaczonym terminie.  
Wszystkie apteki publikują informacje o pełnionych dyżurach oraz o dyżurach aktualnie pełnionych przez inne apteki.  
Informacja o godzinach pracy apteki, aktualny harmonogram pracy aptek oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być 
umieszczone w miejscach widocznych w siedzibie apteki. 
W przypadku zamknięcia apteki na czas określony należy umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych ap-
tek. 
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4427 

UCHWAŁA ZARZGDU POWIATU W GÓRZE 
NR 51/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie ostanepia rtzkłaao  tazip pracy aptek t ónptatstęppych pa tere-
pie ptwiato  órtwskie t pa tkres ta apia 1 styczpia 2009 r. at apia 
                                          31  roapia 2009 r. 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy  dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 
art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. 
z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza 
Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa i Dolnośląskiej Izby Aptekar-
skiej we Wrocławiu Zarząd Powiatu w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie górowskim na okres od 
dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.: 
 

Nazwa apteki 
Adrea 

Godziny otwarcia od 
poniedziałku do 

piątku 

Godziny otwarcia w 
aoboty 

Godziny otwarcia w 
niedziele i święta 

Apteka „Zdrowie” 
Góra, plac B. Chrobrego 2  

8-20 8-15 Nieczynne 
 

Apteka„Lawendowa” 
Góra, pl. B. Chrobrego 21 

8-22 8-22 8-22 

Apteka „Vita” 
Góra, ul. Głogowska 1a 

8-20 8-14 Nieczynne 

Apteka „Rodzinna” 
Góra, Oś. K. Wielkiego 15A 

8-18 2-13 Nieczynne 

Apteka „Aspirynka” 
Góra, ul. Armii Krajowej 21 

8-1230 8-14 Nieczynne 

Apteka „św. Tomasza” 
Wąsosz, ul. Zacisze10 

8-18 2-13 Nieczynne 

Apteka „Pod Eskulapem” 
Wąsosz 
Plac Wolności 22 

8-18 8-13 Nieczynne 

Apteka „Pod Eskulapem” 
Wąsosz ,ul. Rawicka 1b 

8-18 8-13 Nieczynne 
 

Punkt Apteczny 
Niechlów, ul. wzkolna 23  

8-18 13-15 Nieczynne 

 
§ 2 

1. Ustala się następujący grafik kolejności dyżurów aptek w porze nocnej  w mieście Góra: 
 

TERMIN DNŻURU APTEKA 
1 2 

27.12.08 – 02.01.02 ZDROWIE 
W dniu 31.12.08 i 1.01.09 dyżur pełni 

APTEKA LAWENDOWA 
03.01.02 – 2.01.02 LAWENDOWA 
10.01.02 – 16.01.02 AwPIRNNKA 
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cd. tabeli 
1 2 

17.01.02 – 23.01.02 RODZINNA 
24.01.02 – 30.01.02 VITA 
31.01.02 – 06.02.02 ZDROWIE 
07.02.02 – 13.02.02 LAWENDOWA 
14.02.02 – 20.02.02 AwPIRNNKA 
21.02.02 – 27.02.02 RODZINNA 
28.02.02 – 06.03.02 VITA 
07.03.02 – 13.03.02 ZDROWIE 
14.03.02 – 20.03.02 LAWENDOWA 
21.03.02 – 27.03.02 AwPIRNNKA 
28.03.02 – 03.04.02 RODZINNA 
04.04.02 – 10.04.02 VITA 
11.04.02 – 17.04.02 ZDROWIE 

W dniacW  11.04.09 – 13.04.09 dyżur 
pełni APTEKA LAWENDOWA 

18.04.02 – 24.04.02 LAWENDOWA 
25.04.02 – 01.05.02 AwPIRNNKA 
02.05.02 – 08.05.02 RODZINNA 
02.05.02 – 15.05.02 VITA 
16.05.02 – 22.05.02 ZDROWIE 
23.05.02 – 22.06.02 LAWENDOWA 
30.06.02 – 05.06.02 AwPIRNNKA 
06.06.02 – 12.06.02  RODZINNA 
13.06.02 – 12.06.02 VITA 
20.06.02 – 26.06.02 ZDROWIE 
27.06.02 – 03.07.02 LAWENDOWA 
04.07.02 – 10.07.02 AwPIRNNKA 
11.07.02 – 17.07.02 RODZINNA 
18.07.02 – 24.07.02 VITA 
25.07.02 – 31.07.02 ZDROWIE 
01.08.02 – 07.08.02 LAWENDOWA 
08.08.02 – 14.08.02 AwPIRNNKA 
15.08.02 – 21.08.02 RODZINNA 
22.08.02 – 28.08.02 VITA 
22.08.02 – 04.02.02 ZDROWIE 
05.02.02 – 11.02.02 LAWENDOWA 
12.02.02 – 18.02.02 AwPIRNNKA 
12.02.02 – 25.02.02 RODZINNA 
26.02.02 – 02.10.02 VITA 
03.10.02 – 02.10.02 ZDROWIE 
10.10.02 – 16.10.02 LAWENDOWA 
17.10.02 – 23.10.02 AwPIRNNKA 
24.10.02 – 30.10.02 RODZINNA 
31.10.02 – 06.11.02 VITA 

W dniu 1.11.09r.  dyżur pełni APTEKA 
LAWENDOWA 

07.11.02 – 13.11.02 ZDROWIE 
14.11.02 – 250.11.02 LAWENDOWA 
21.11.02 – 27.11.02 AwPIRNNKA 
28.11.02 – 04.12.02 RODZINNA 
05.12.02 – 11.12.02 VITA 
12.12.02 – 18.12.02 ZDROWIE 
12.12.02 – 25.12.02 LAWENDOWA 

W dniu 24.12.09r. i 25.12.09r.dyżur 
pełni Apteka ASPIRYNKA 

26.12.02 - 01.01.10 AwPIRNNKA 
 
2. Ustala się następujący grafik dyżurów aptek w porze nocnej w mieście Wąsoszu: 
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TERMIN DNŻURU APTEKA 
01.01.02 – 07.01.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
08.01.02 – 14.01.02 ŚW. TOMAwZA 
15.01.02 – 21.01.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 
22.01.02 – 28.01.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
22.01.02 – 04.02.02 ŚW. TOMAwZA 
05.02.02 – 11.02.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 
12.02.02 – 18.02.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
12.02.02 – 25.02.02 ŚW. TOMAwZA 
26.02.02 – 04.03.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 
05.03.02 – 11.03.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
12.03.02 – 18.03.02 ŚW. TOMAwZA 
12.03.02 – 25.03.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 
26.03.02 – 01.04.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
02.04.02 – 08.04.02 ŚW. TOMAwZA 
02.04.02 – 15.04.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 
16.04.02 – 22.04.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
23.04.02 – 22.04.02 ŚW. TOMAwZA 
30.04.02 – 06.05.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 
07.05.02 – 13.05.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 
14.05.02 – 20.05.02 ŚW. TOMAwZA 

21.05.02 – 27.05.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

28.05.02 – 03.06.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

04.06.02 – 10.06.02 ŚW. TOMAwZA 

11.06.02 – 17.06.02  POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

18.06.02 – 24.06.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

25.06.02 – 01.07.02 ŚW. TOMAwZA 

02.07.02 – 08.07.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

02.07.02 – 15.07.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

16.07.02 – 22.07.02 ŚW. TOMAwZA 

23.07.02 – 22.07.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

30.07.02 – 05.08.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

06.08.02 – 12.08.02 ŚW. TOMAwZA 

13.08.02 – 12.08.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

20.08.02 – 26.08.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

27.08.02 – 02.02.02 ŚW. TOMAwZA 

03.02.02 – 02.02.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

10.02.02 – 16.02.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

17.02.02 – 23.02.02 ŚW. TOMAwZA 

24.02.02 – 30.02.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

01.10.02 – 07.10.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

08.10.02 – 14.10.02 ŚW. TOMAwZA 

15.10.02 – 21.10.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

22.10.02 – 28.10.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

22.10.02 – 04.11.02 ŚW. TOMAwZA 

05.11.02 – 11.11.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

12.11.02 – 18.11.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

12.11.02 – 25.11.02 ŚW. TOMAwZA 

26.11.02 – 02.12.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

03.12.02 – 02.12.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

10.12.02 – 16.12.02 ŚW. TOMAwZA 

17.12.02 – 23.12.02 POD EwKULAPEM (Rawicka 1b) 

24.12.02 – 30.12.02 POD EwKULAPEM (Pl. Wolności 22) 

31.12.02 – 06.01.10 ŚW.TOMAwZA 
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3. Dyżur nocny trwa od godz. 20 00 do godz. 8 00  dnia następnego. 

§ 3 

Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej i w święta zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie jej na drzwiach wejściowych wszystkich aptek. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 47/08 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 stycz-
nia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Górowskiemu. 

§ 6 

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

STAROSTA 
 

BEATA PONA 
 
 

WICESTAROSTA 
 

TADEUSZ BIRECKI 
 
 

CZŁONER ZARZĄDU 
 

TERESA SIBILAK 
 
 

CZŁONER ZARZĄDU 
 

STAFAN MRÓWKA 
 
 

CZŁONER ZARZĄDU 
 

JAN SOWA 
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UCHWAŁA ZARZGDU POWIATU OLEYNICKIEGO  
NR 136/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ostanepia  rtzkłaao  tazip pracy aptek t ónptatstęppych pa te-
repie Ptwiato Oneśpickie t pa rtk 2009 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 
art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), po zasięgnięciu opinii: burmistrzów 
i wójtów gmin, położonych na terenie Powiatu Oleśnickiego oraz opinii Dol-
nośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, Zarząd Powiatu Oleśnickiego 
uchwala, co następuje:    
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§ 1 

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na 
rok 2009: 
 

Godziny pracy 
Lp. Nazwa i adrea apteki 

poniedziałek-piątek aobota niedziela uwagi 

I. Miaato Oleśnica 

1. 
 

Apteka BRATNIA 
ul. 3 Maja 53  

56-400 Oleśnica 

 
800 – 2000  

 
800 – 1500  

 
– 

 
 

2. Apteka EwPULAP 
ul. wkłodowskiej 5 
56-400 Oleśnica 

 

800 – 1200  

 

800 – 1400  
 

– 
 

3. Apteka MELIwwA 
ul. Armii Krajowej 43 

56-400 Oleśnica 

 
700 – 2100  

 

800 – 2100  
 

– 
 

4. Apteka FAMILIJNA 
ul. Kilioskiego 11 
56-400 Oleśnica 

 
800 – 2000  

 
200 – 1500  

 
– 

 

5. Apteka POD FLOwEM 
ul. Wojska Polskiego 54 

56-400 Oleśnica 

 
800 – 2100  

 

 
800 – 2100  

 

 
200 – 1500  

 

6. Apteka RODZINNA 
ul. Rzemieślnicza 10 

56-400 Oleśnica 

 
800 – 1200  

 
200 – 1400  

 
– 

 

7. Apteka POD TEMIDĄ 
ul. 3 Maja 47 

56-400 Oleśnica 

 
730 – 2100  

 
800 – 1500  

 
– 

 

8. Apteka POD ORŁEM 
ul. Rynek 11 

56-400 Oleśnica 

 
800 – 2000  

 
800 – 1500   

 
200 – 1400  

 

9. Apteka OLEŚNICKA 
ul. Ks. wudoła 1 
56-400 Oleśnica 

 
800 – 2100  

 
800 – 2100  

 
– 

 

 

10. Apteka Dbam o Zdrowie 
ul. Ludwikowska 10 

56-400 Oleśnica 

 
830 – 1630  

 
– 

 
– 

 

11. Apteka FRUCTUw 
ul. Wrocławska 41 
56-400 Oleśnica 

 
800 – 2000  

 
200 – 1400  

 
– 

 

12. Apteka ARNICA  
ul. Wileoska 14 
56-400 Oleśnica 

 
800 – 1800  

 
– 

 
– 

 

13. Apteka ZŁOTA  
ul. Rynek 32 

56-400 Oleśnica 

 
800 – 2000 

 
200 – 1700 

 
200 – 1400 

 

14. Apteka RÓŻANA 
 ul. Ludwikowska 8a 

56-400 Oleśnica 

 
200 – 1700  

 
1000 – 1300  

 
– 

 

15. Apteka wAwKA  
ul. Lwowska 7 

56-400 Oleśnica 

 
800 – 2100 

 
800 – 1400 

 
– 

 

16. Apteka ARONIA 
 ul. Gen. J. Hallera 23a 

56-400 Oleśnica 

 
800 – 2000 

 
200 – 1500  

 
– 

 

17. Apteka DGA 16 
ul. Wspólna 1 

56-400 Oleśnica 
800 – 2200 

 
800 – 2200 

 
200 – 1200 
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II. Miaato i Gmina Syców 

1. Apteka ELIKwIR  
ul. Wojska Polskiego 2 

56-500 wyców 

 
800 – 1800 

 
200 – 1400 

 
– 

 

2. Apteka POD WAGĄ 
ul. Mickiewicza 21 

56-500 wyców 

 
800 – 2000 

 
200 – 1400 

 
– 

 

3. Apteka RODZINNA  
ul. Daszyoskiego 4 

56-500 wyców 

 
800 – 2000 

 
200 – 1400 

 
– 

 

4. Apteka św. Krzysztofa 
 ul. Wolności 4 
56-500 wyców 

 
800 – 1200 

 
200 – 1400 

 
– 

 

III. Miaato i Gmina Twardogóra 

1. Apteka POD RATUwZEM  
ul. Ratuszowa 17 

56-416 Twardogóra 

 
800 – 1200 

 
200 – 1400 

 
– 

 

2. Apteka CENTRUM  
ul. Waryoskiego 4 

56-416 Twardogóra 

 
800 – 1200 

 
200 – 1400 

 
– 

 

IV. Miaato i Gmina Międzybórz 

1. Apteka POD WAGĄ  
ul. Rynek 20 

56-513 Międzybórz 

 
830 – 1800 

 
200 – 1300  

 
– 

 

2. Apteka PAwwIFLORA 
ul. wycowska 14 

56-513 Międzybórz  
200 – 1800 200 – 1300 

 
– 

 

V. Miaato i Gmina Bierutów 

1. Apteka POD ZEGAREM 
 ul. Przyjaciół Żołnierza 3 

56-420 Bierutów 

 
800 – 1830 

 
830 – 1400 

 
– 

 

2. Apteka ZWNCIkwKA 
 ul. Rzemieślnicza 4 
56-420 Bierutów 

 
800 – 1800 

 
800 – 1400 

 
– 

 

VI. Gmina Dobroazyce 

1. Apteka CONVALLARIA  
ul. 11 Listopada 22 

56-410 DOBROwZNCE 

 
800 – 2000 

 
800 – 1500 

 
– 

 

2. Apteka BERBERIw 
 ul. Oleśnicka 8 

56-410 DOBROwZNCE 

 
800 – 2000     

 
800 – 1400  

 
– 

 

VII. Gmina Dziadowa Kłoda  

1. Apteka PRNWATNA 
ul. włoneczna 7B 

56-504 DZIADOWA KŁODA 
830 – 1630 

 
– 

 

 
– 

 

 
 
 
 

§ 2 

Ustala się plan dyżurów aptek ogólnodostępnych, działających na terenie:  
1) Miasta Oleśnica, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  
2) Miasta i Gminy Twardogóra, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Na terenie Miasta i Gminy Syców apteki, poza godzinami pracy, pełnią dyżury co czwarty dzień. Dyżury 
pełnione są: 
1) w dni powszechnie do godz. 2200,  
2) w soboty od 1800 do 2200, 
3) w niedziele i święta w godz. 900 do 1300 i od 1800 do 2200. 
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§ 4 

1. Na terenie Gminy Dobroszyce, poza godzinami pracy apteki, pełnią tzw. pogotowie pracy w związku  
z czym istnieje możliwość realizacji recepty w nagłych zachorowaniach. 

2. Na obszarach obejmujących Miasto i Gminę Bierutów, Miasto i Gminę Międzybórz oraz Gminę Dziado-
wa Rłoda apteki nie pełnią dyżurów w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, 
jednakże obowiązane są podać informację o najbliższej dyżurującej aptece. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego: 
 

Starosta  − Zbigniew Potyrała 
Wicestarosta – Henryk Sarnowski 
1. Bogdan Frej 
2. Walerian Pietrzak 
3. Warosław Rrzan 
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Załączpik pr 1 at ochwały Zarząao Ptwiato 
Oneśpickie t pr 136/2008 z apia 27 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4428) 
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Załączpik pr 2 at ochwały Zarząao Ptwiato 
Oneśpickie t pr 136/2008 z apia 27 nisttpaaa 
2008 r. (ptz. 4428) 

 
               1. Miastt i Gzipa Twarat óra 
 

Lp. Nazwa i adrea apteki 
Mieaiące w którycW  
apteka pełni dyżur 

 
1. 

Apteka POD RATUwZEM 
ul. Ratuszowa 17 

56-416 Twardogóra 

luty, kwiecieo, czerwiec, 
sierpieo, październik, 

grudzieo 
 

2. 
Apteka CENTRUM  
ul. Waryoskiego 4 

56-416 Twardogóra 

styczeo, marzec, maj, 
lipiec, wrzesieo, 

listopad 
 

 

Apteki pełnią dyżury w godz. od 1700 do 1900 w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od 
pracy w układzie miesięcznym. 
 

 

4429 

ZARZGDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 
NR 34/2008 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie ostanepia ziesięczpe t ktszto otrzyzapia zieszkańca w atzo 
ptztcy sptłeczpej pa terepie Ptwiato Dzierżtpitwskie t w 2009 rtko 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami) za-
rządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z filią w 
Niemczy w 2009 roku − na kwotę 2.328,00 zło-
tych miesięcznie (słownie – dwa tysiące trzysta 
dwadzieścia osiem złotych). 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 

STAROSTA DZIERŻONIOWSRI 
 

JANUSZ GUZDEK 
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ZARZGDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 
NR 35/2008 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie ostanepia ziesięczpe t ktszto otrzyzapia aziecka w pnacówce 
tpiekończt-wychtwawczej pa terepie Ptwiato Dzierżtpitwskie t  

w 2009 rtko 

 Na podstawie art. 86 ust. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami) za-
rządzam, co następuje: 
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§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania dziecka  
w Domu Dziecka w Pieszycach z filiami w Dzierżo-
niowie i Piławie Górnej w 2009 roku − na kwotę 
1.986,60 złotych miesięcznie (słownie – jeden ty-
siąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 
60/100). 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

STAROSTA DZIERŻONIOWSRI 
 

JANUSZ GUZDEK 
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ZARZGDZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO  
NR 63/2008 

w sprawie ztaerpizacji tperato ewiaepcji  roptów i doaypków − załtżepia 
ewiaepcji doaypków i ntkani ana tdrędów Pysząca, Raaecz, Wały, Żerków, 
Żerkówek, Grtazapów w jeaptstce ewiaepcyjpej Brze  Dtnpy − tdszar 
                                                wiejski 

 Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z 
późn. zm.) 

 
 

§ 1 

Informuję, że projekt operatu opisowo-
kartograficznego dotyczący modernizacji operatu 
ewidencji gruntów i budynków, polegającej na zało-
żeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów Py-
sząca, Radecz, Wały, Żerków, Żerkówek, Grodza-
nów w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny − ob-
szar wiejski, wyłożony w dniach od 14 listopada 
2008 r. do 4 grudnia 2008 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wołowie − przy pl. Piastowskim 2 
stał się z dniem 8 grudnia operatem ewidencji grun-
tów i budynków. 

§ 2 

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego 

interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewi-
dencji gruntów i budynków ujawnione w operacie 
opisowo-kartograficznym, może w terzipie 30 api 
ta apia t łtszepia tej ipftrzacji w Dzieppiko Urzę-
atwyz Wtjewóaztwa Dtnptśnąskie t, zgłaszać 
zarzuty do tych danych, do Starosty Wołowskiego. 

§ 3 

Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencja gruntów i budynków. 
 
 

STAROSTA 
 

MACIEJ NEJMAN 
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4432 

ZARZGDZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO  
NR 64/2008 

w sprawie ztaerpizacji tperato ewiaepcji  roptów i doaypków − załtżepia 
ewiaepcji doaypków i ntkani ana tdrędów Boktwice, Gtazięcip, Jtałtwice, 
Nadtrów, Pt anewt Małe, Pt anewt Wienkie w jeaptstce ewiaepcyjpej 
                                  Brze  Dtnpy − tdszar wiejski 

 Na podstawie art. 24a ust. 4, 8, 9 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 
z późn. zm.) 

 
 

§ 1 

Informuję, że projekt operatu opisowo-
kartograficznego dotyczący modernizacji operatu 
ewidencji gruntów i budynków, polegającej na zało-
żeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bu-
kowice, Godzięcin, Wodłowice, Naborów, Pogalewo 
Małe, Pogalewo Wielkie w jednostce ewidencyjnej 
Brzeg Dolny − obszar wiejski, wyłożony w dniach 
od 29 października 2008 r. do 19 listopada 2008 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie − 
przy pl. Piastowskim 2 stał się z dniem 21 listopada 
operatem ewidencji gruntów i budynków. 

§ 2 

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy, czyjego 
interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewi-

dencji gruntów i budynków ujawnione w operacie 
opisowo-kartograficznym, może w terzipie 30 api 
ta apia t łtszepia tej ipftrzacji w Dzieppiko Urzę-
atwyz Wtjewóaztwa Dtnptśnąskie t, zgłaszać 
zarzuty do tych danych, do Starosty Wołowskiego. 

§ 3 

Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencja gruntów i budynków. 
 
 
 

STAROSTA 
 

MACIEJ NEJMAN 
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Lista die łych sąatwych z zakreso psychtnt ii i psychiatrii trzekających w 
przeazitcie ozaneżpiepia ta ankthtno ostaptwitpych przy Sąazie Okrę t-

wyz we Wrtcławio 

Informuję, że na listę biegłych sadowych orzekających w przedmiocie uza-
leżnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 
na czas do 31 grudnia 2013 roku wpisany został: 

1. z zakresu psychiatrii Pan Cezary Panek, zatrudniony w Szpitalu Psychia-
trycznym przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1, tel. 
071/327 24 82. 

PREZES 
SĄDU ORRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 
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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 Weleniej Górze, 58-506 Welenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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