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UCHWAŁA NR III/28/11
POWIATU TRZEBNICKIEGO
z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Powiatu Trzebnickiego w roku 2011
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Trzebnickiego oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych, działających na terenie Powia-

tu Trzebnickiego według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zmiana rozkładu godzin pracy aptek,
o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, następuje
w przypadku zakończenia działalności apteki.
2. O fakcie planowanego zamknięcia właściciel
apteki jest obowiązany niezwłocznie zawiadomiń
Zarząd Powiatu Trzebnickiego, jednak nie póŝniej
niż w terminie 14 dni naprzód przed planowanym
zakończeniem działalności.
3. Do czasu uwzględnienia powyższych zmian
w nowym rozkładzie pracy aptek terminy dyżurów
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ulegają odpowiedniemu przesunięciu wg kolejności określonej w obowiązującym rozkładzie.
4. Zasady określone w ust. 1–3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia
działalności apteki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego nr XXXV/243/10 z dnia 3 listopada 2010

Poz. 443

roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych, działających na terenie
Powiatu Trzebnickiego w roku 2011.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Marek Koliński

Załącznik do uchwały nr III/28/11 Powiatu
Trzebnickiego z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
MIASTA I GMINY TRZEBNICA w 2011 r.
Rozkład godzin pracy aptek miasta Trzebnica
Rozkład pracy aptek:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do 19.00 – wszystkie apteki.
2. W soboty – od godz. 8.00 do 14.00 – wszystkie apteki.
3. Poza godzinami pracy aptek, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, całodobowo dyżurują apteki określone w poniższej tabeli, wg harmonogramu
w niej ustalonego.
Okres dyżurów
01 styczeń – 02 styczeń
03 styczeń – 09 styczeń
10 styczeń – 16 styczeń
17 styczeń – 23 styczeń
24 styczeń – 30 styczeń
31 styczeń – 06 luty
07 luty – 13 luty
14 luty – 20 luty
21 luty – 27 luty
28 luty – 06 marzec
07 marzec – 13 marzec
14 marzec – 20 marzec
21 marzec – 27 marzec

Dyżurujące apteki
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu
Lege Artis
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu
Lege Artis

Okres dyżurów
28 marzec – 03 kwiecień
04 kwiecień – 10 kwiecień
11 kwiecień – 17 kwiecień
18 kwiecień – 24 kwiecień
25 kwiecień – 01 maj
02 maj – 08 maj
09 maj – 15 maj
16 maj – 22 maj
23 maj – 29 maj
30 maj – 05 czerwiec
06 czerwiec – 12 czerwiec
13 czerwiec – 19 czerwiec
20 czerwiec – 26 czerwiec

Dyżurujące apteki
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu
Lege Artis
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu

Okres dyżurów
27 czerwiec – 03 lipiec
04 lipiec – 10 lipiec
11 lipiec – 17 lipiec
18 lipiec – 24 lipiec
25 lipiec – 31 lipiec
01 sierpień – 07 sierpień
08 sierpień – 14 sierpień
15 sierpień – 21 sierpień
22 sierpień – 28 sierpień
29 sierpień – 04 wrzesień
05 wrzesień – 11 wrzesień
12 wrzesień – 18 wrzesień
19 wrzesień – 25 wrzesień
26 wrzesień – 02 paŝdziernik

Dyżurujące apteki
Lege Artis
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu
Lege Artis
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu

Okres dyżurów
03 paŝdziernik – 9 paŝdziernik
10 paŝdziernik – 16 paŝdziernik
17 paŝdziernik – 23 paŝdziernik
24 paŝdziernik – 30 paŝdziernik
31 paŝdziernik – 06 listopad
07 listopad – 13 listopad
14 listopad – 20 listopad
21 listopad – 27 listopad
28 listopad– 04 grudzień
05 grudzień – 11 grudzień
12 grudzień – 18 grudzień
19 grudzień – 25 grudzień
26 grudzień – 31 grudzień

Dyżurujące apteki
Lege Artis
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
Przy Ratuszu
Lege Artis
Bursztynowa
Św. Jadwigi
Herbena
Malwa
Pod Bazyliką
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ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
MIASTA I GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE w 2011 r.
Rozkład godzin pracy aptek miasta Oborniki Śl.

Rozkład pracy aptek:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do 19.00 – wszystkie apteki.
2. W soboty – od godz. 8.00 do 15.00 – wszystkie apteki.
3. Poza godzinami pracy aptek, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, całodobowo dyżurują apteki określone w poniższej tabeli, wg harmonogramu
w niej ustalonego.
Okres dyżurów
01 styczeń – 02 styczeń
03 styczeń – 09 styczeń
10 styczeń – 16 styczeń
17 styczeń – 23 styczeń
24 styczeń – 30 styczeń
31 styczeń – 06 luty
07 luty – 13 luty
14 luty – 20 luty
21 luty – 27 luty
28 luty – 06 marzec
07 marzec – 13 marzec
14 marzec – 20 marzec
21 marzec – 27 marzec

Dyżurujące apteki
Wratislavia IV
Sanus
Medicamentum
Materia Medica
Wratislavia IV
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Medica
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV

Okres dyżurów
28 marzec – 03 kwiecień
04 kwiecień – 10 kwiecień
11 kwiecień – 17 kwiecień
18 kwiecień – 24 kwiecień
25 kwiecień – 01 maj
02 maj – 08 maj
09 maj – 15 maj
16 maj – 22 maj
23 maj – 29 maj
30 maj – 05 czerwiec
06 czerwiec – 12 czerwiec
13 czerwiec – 19 czerwiec
20 czerwiec – 26 czerwiec

Dyżurujące apteki
Materia Medica
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Medica
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Medica
Medicamentum
Sanus

Okres dyżurów
27 czerwiec – 03 lipiec
04 lipiec – 10 lipiec
11 lipiec – 17 lipiec
18 lipiec – 24 lipiec
25 lipiec – 31 lipiec
01 sierpień – 07 sierpień
08 sierpień – 14 sierpień
15 sierpień – 21 sierpień
22 sierpień – 28 sierpień
29 sierpień – 04 wrzesień
05 wrzesień – 11 wrzesień
12 wrzesień – 18 wrzesień
19 wrzesień – 25 wrzesień
26 wrzesień – 02 paŝdziernik

Dyżurujące apteki
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Medica
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Media
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Material Medica
Madicamentum

Okres dyżurów
03 paŝdziernik – 9 paŝdziernik
10 paŝdziernik – 16 paŝdziernik
17 paŝdziernik – 23 paŝdziernik
24 paŝdziernik – 30 paŝdziernik
31 paŝdziernik – 06 listopad
07 listopad – 13 listopad
14 listopad – 20 listopad
21 listopad – 27 listopad
28 listopad– 04 grudzień
05 grudzień – 11 grudzień
12 grudzień – 18 grudzień
19 grudzień – 25 grudzień
26 grudzień – 31 grudzień

Dyżurujące apteki
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Medica
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV
Materia Medica
Medicamentum
Sanus
Rodzinna
Wratislavia IV

Rozkład godzin pracy apteki „Viola” w miejscowości Pęgów
1. Praca apteki od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18:30.
2. W soboty od godz. 9.00 do 12.00.
3. Poza godzinami pracy apteki, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, apteka nie pełni dyżurów, jednakże jest podana informacja o najbliższej dyżurującej aptece.
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ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
MIASTA I GMINY ŻMIGRÓD w 2011 r.

Rozkład godzin pracy aptek miasta Żmigród

Rozkład pracy aptek:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do 19.00 – wszystkie apteki.
2. W soboty – od godz. 8.00 do 15.00 – wszystkie apteki.
3. Poza godzinami pracy aptek, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, całodobowo dyżurują apteki określone w poniższej tabeli, wg harmonogramu
w niej ustalonego:

Okres dyżurów
01 styczeń – 02 styczeń
03 styczeń – 09 styczeń
10 styczeń – 16 styczeń
17 styczeń – 23 styczeń
24 styczeń – 30 styczeń
31 styczeń – 06 luty
07 luty – 13 luty
14 luty – 20 luty
21 luty – 27 luty
28 luty – 06 marzec
07 marzec – 13 marzec
14 marzec – 20 marzec
21 marzec – 27 marzec
Okres dyżurów
27 czerwiec – 03 lipiec
04 lipiec – 10 lipiec
11 lipiec – 17 lipiec
18 lipiec – 24 lipiec
25 lipiec – 31 lipiec
01 sierpień – 07 sierpień
08 sierpień – 14 sierpień
15 sierpień – 21 sierpień
22 sierpień – 28 sierpień
29 sierpień – 04 wrzesień
05 wrzesień – 11 wrzesień
12 wrzesień – 18 wrzesień
19 wrzesień – 25 wrzesień
26 wrzesień – 02 paŝdziernik

Dyżurujące apteki
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Dyżurujące apteki
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa

Okres dyżurów
28 marzec – 03 kwiecień
04 kwiecień – 10 kwiecień
11 kwiecień – 17 kwiecień
18 kwiecień – 24 kwiecień
25 kwiecień – 01 maj
02 maj – 08 maj
09 maj – 15 maj
16 maj – 22 maj
23 maj – 29 maj
30 maj – 05 czerwiec
06 czerwiec – 12 czerwiec
13 czerwiec – 19 czerwiec
20 czerwiec – 26 czerwiec
Okres dyżurów
03 paŝdziernik – 9 paŝdziernik
10 paŝdziernik – 16 paŝdziernik
17 paŝdziernik – 23 paŝdziernik
24 paŝdziernik – 30 paŝdziernik
31 paŝdziernik – 06 listopad
07 listopad – 13 listopad
14 listopad – 20 listopad
21 listopad – 27 listopad
28 listopad– 04 grudzień
05 grudzień – 11 grudzień
12 grudzień – 18 grudzień
19 grudzień – 25 grudzień
26 grudzień – 31 grudzień

Dyżurujące apteki
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Dyżurujące apteki
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
Pod Opatrznością
Zamkowa
Żmigrodzka
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ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
GMINY I MIASTA PRUSICE w 2011 r.

Rozkład godzin pracy apteki „Pod Lwem” miasta Prusice
Rozkład pracy apteki:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.30 do 18.30.
2. W soboty – od godz. 8.30 do 14.00.
3. Poza godzinami pracy apteki, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, apteka nie pełni dyżurów, jednakże jest podana informacja o najbliższej dyżurującej aptece.

Rozkład godzin pracy apteki „Św. Władysława” miasta Prusice
Rozkład pracy apteki:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do 19.00.
2. W soboty – od godz. 9.00 do 14.00.
3. Poza godzinami pracy apteki, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, apteka nie pełni dyżurów, jednakże jest podana informacja o najbliższej dyżurującej aptece.

Rozkład godzin pracy apteki „Pod Słonikiem” w miejscowości Skokowa
Rozkład pracy apteki:
1. W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – od godz. 9.00 do 15.00.
2. W środy – od godz. 12.00 do 17.00.
3. Poza godzinami pracy apteki, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni
ustawowo wolne od pracy, apteka nie pełni dyżurów, jednakże jest podana informacja o najbliższej
dyżurującej aptece.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
GMINY WISZNIA MAŁA w 2011 r.
Rozkład godzin pracy apteki „Leśna” w miejscowości Wisznia Mała
Rozkład pracy apteki:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 8.30 do 18.00.
2. W soboty – od godz. 9.00 do 13.00.
3. Poza godzinami pracy apteki, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, apteka nie pełni dyżurów, jednakże jest podana informacja o najbliższej dyżurującej aptece.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
GMINY ZAWONIA w 2011 r.
Rozkład godzin pracy apteki „Malwa” w miejscowości Zawonia
Rozkład pracy apteki:
1. Od poniedziałku do piątku – od godz. 9.00 do 18.30.
2. W soboty – od godz. 9.00 do 13.00.
3. Poza godzinami pracy apteki, określonymi w punktach 1 i 2 oraz w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, apteka nie pełni dyżurów, jednakże jest podana informacja o najbliższej dyżurującej aptece.
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UCHWAŁA NR V/20/2011
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Ząbkowickiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst
jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z póŝn. zm.)
po zasięgnięciu opinii Burmistrza Ząbkowice Śląskich i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu Rada Powiatu uchwala, co następuje:

dza się zmianę w ten sposób, że załącznik nr 1
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

§ 1. W uchwale nr XXXVII/203/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2009 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego wprowa-

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Grażyna Orczyk

Załącznik do uchwały nr V/20/2011
Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia
27 stycznia 2011 r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Ząbkowickiego
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nazwa i adres apteki
Apteka „Pod Złotym Smokiem”
ul. 1 Maja 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 074 815 43 90
Apteka „Pod Koroną”
ul. Rynek 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 074 815 12 36
Apteka „Pod Murzynem”,
Rynek 28, 57-200 Ząbkowice Śl.
tel. 074-8-151-233
Apteka „Pod Lwem”
ul. Kościuszki 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 074 815 60 44
Apteka „Arnika”
ul. Chrobrego 4 a, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 074 641 09 09
Apteka „Veritas”
ul. Wrocławska 23b, 57-200Ząbkowice Śląskie
tel. 074 810 06 74
Apteka „Pod Orłem”
Osiedle XX-lecia 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 074 815 13 09
Apteka „Aspiryna”,
ul. Wąska 15-17, 57-220 Ziębice
tel. 074 819 25 00
Apteka „Konfarm”,
ul. Kolejowa 24, 57-220 Ziębice
tel. 074 819 14 00

Godziny pracy
w dni powszednie

Godziny pracy
w soboty i niedziele

8:00 – 19:00

sobota
8:00 – 15:00
niedziela nieczynne

8:00 – 19:00

sobota
8:00 – 15:00
niedziela nieczynne

8:00 – 19:00

sobota 8:00 – 14:00
niedziela nieczynne

8:00 – 19:00

sobota 8:30 – 18:00
niedziela nieczynne

8:00 – 19:00

sobota 9:00 – 16:00
niedziela 9:00 – 15:00

8:00 – 19:00

sobota nieczynne
niedziela nieczynne

8:30 – 19.30

sobota 8:30 – 15:30
niedziela nieczynne

8:00 – 18:00

sobota 8:00 – 14:00
niedziela nieczynne

8:00 – 18:00

sobota 8:00 – 14:00
niedziela nieczynne
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Apteka „Pod Orłem”,
ul. Rynek 33, 57-220 Ziębice
tel. 074 819 12 17
Apteka
ul. Stolarska 3, 57-220 Ziębice
tel. 074 819 04 34
Apteka
ul.Ząbkowicka5, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074 817 32 02
Apteka „Joanna”,
ul. Kolejowa 10A,57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074 817 47 86
Apteka „Cortex”,
ul. H. Brodatego 17, 57-210 Henryków
tel. 074 810 51 88
Apteka „Witaminka”,
ul. Wojska Polskiego 13, 57-250 Złoty Stok
tel. 074 817 57 11
Apteka „Złota”,
ul. Rynek 4, 57-250 Złoty Stok
tel. 074 801 33 22
Apteka,
ul. Główna 26, 57-256 Bardo
tel. 074 817 12 12
Apteka „Melisa”,
ul. Główna 24, 57-256 Bardo
tel. 074 810 51 88
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8:00 – 19:30

sobota 8:00 – 14:00
niedziela nieczynne

8:00 – 16:00

sobota 8:00 – 13:00
niedziela nieczynne

8:00 – 18:00

sobota
8:00 – 13:00
niedziela nieczynne

8:00 – 18:00

sobota
9:00 – 13:00
niedziela nieczynne

8:00 – 18:00

sobota
8:00 – 13:00
niedziela nieczynne

8:30 – 17:30

sobota
8:00 – 12:30
niedziela nieczynne

8:30 – 18:00

sobota
9:00 – 14:00
niedziela nieczynne

8:00 – 17:00

sobota
pogotowie pracy
niedziela pogotowie pracy

8:00 – 18:00

sobota
9:00 –13:00
niedziela nieczynne

Rozkład godzin pracy punktów aptecznych na terenie
Powiatu Ząbkowickiego
Lp.
1.

2.
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Nazwa i adres punktu aptecznego
Punkt Apteczny „Melisa”
pl. Mickiewicza 7, 57-211 Ciepłowody
tel. 074 810 34 15
Punkt Apteczny,
ul. Kolejowa 7, 57-215 Srebrna Góra
tel. 074 816 02 00

Godziny pracy
w dni powszednie

Godziny pracy
w soboty i niedziele

8:00 – 17:00

sobota
8:00 – 12:00
niedziela nieczynne

9:00 – 17:00

sobota
9:00 – 12:00
niedziela nieczynne
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UCHWAŁA NR IV/17/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem”, oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
§ 2.
1) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
podmiotów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają
Burmistrzowi nie mniej niż dwóch kandydatów
na członków Zespołu.
3) Każdy podmiot, który może wejśń w skład Zespołu, może wnioskowań do Burmistrza o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od zawarcia porozumień ze wszystkimi podmiotami, których
uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.
§ 3. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:
1) na jego pisemny wniosek
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;
4) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.0914.
.2.2011.MW2 z dnia 9 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 3 pkt 4)
§ 4.
1) Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu
wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.
2) Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego
i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu.
3) Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród
członków Zespołu, w głosowaniu jawnym.
4) Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy składu Zespołu.
5) Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.

6) Każdy członek Zespołu może wnioskowań do
Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka
Prezydium Zespołu, postanowienia ust. 4 i ust. 5
stosuje się odpowiednio.
§ 5.
1) Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2) W przypadku nieobecności Przewodniczącego
jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3) Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia
Zespołu.
4) Każdy członek Zespołu może wnioskowań do
Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia.
§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie założeń do gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
Gminy;
3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi
Gminy oraz innymi podmiotami przy realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;
6) inicjowanie przedsięwzięń mających na celu
zwiększenie skuteczności działań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na
terenie Gminy;
7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia
miejsc pomocy ofiarom przemocy;
8) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz
opracowanie strategii postępowania;
9) prowadzenie banku informacji o działających
w Gminie oraz Powiecie Wołowskim instytucjach i organizacjach udzielających pomocy
rodzinom dotkniętych przemocą domową;
10) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
§ 7.
1) Zespół, w sprawach należących do zakresu jego
działania podejmuje uchwały.
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2) Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu
Zespołu.
3) Zwykła większośń głosów oznacza taką liczbę
głosów „za”, która przewyższa co najmniej
o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.
4) Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.
5) Za głosy oddane uznaje się te, które oddano:
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
6) Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu
i przekazuje je Burmistrzowi Brzegu Dolnego.
7) Zespół może w drodze uchwały uregulowań
zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup roboczych.

Poz. 445,446

2) Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu
obowiązany jest podpisań listę obecności.
3) Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego
Zastępca.
§ 9. Członkowie Zespołu wykonują zadania
Zespołu w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

§ 8.
1) W posiedzeniach Zespołu powinien uczestniczyń co najmniej jeden przedstawiciel każdego
z podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Skorupka
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UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami), art. 20, art. 29, ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku
z uchwałą nr XXXV/200/2010 Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi
Łomnica, gm. Głuszyca.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(oznaczony na rysunku planu symbolem 7MN):
a) podstawowe przeznaczenie terenu – projektowana zabudowa mieszkaniowa, ustala się
realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) możliwa jest lokalizacja na działce obiektów
gospodarczych związanych funkcjonalnie z
podstawowym przeznaczeniem terenu (np.
garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojśń,
dojazdów, obiektów małej architektury,
ogrodów przydomowych i ogrodzeń;
2) teren usług kultury (oznaczony na rysunku planu symbolem 4UK):
a) podstawowe przeznaczenie terenu – projektowana zabudowa usługowa, ustala się lokalizację budynków służących ekspozycji muzealnej,
b) dopuszcza się lokalizację na działce obiektów
infrastruktury technicznej i towarzyszących
w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej,
izolacyjnej oraz ogrodzeń;
3) tereny zabudowy usługowo-rekreacyjnej (oznaczone na rysunku planu symbolami: 2UT, 5UT,
9UT, 10UT):
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a) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa usługowo-rekreacyjna, ustala się lokalizację budynków usługowo – rekreacyjnych,
b) dodatkowo na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5UT ustala się realizację obiektu o funkcji edukacyjno-konferencyjnej,
c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów z zachowaniem warunków ustalonych w przepisach szczególnych,
d) dopuszcza się lokalizację na działce obiektów
infrastruktury technicznej i towarzyszących
w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej,
izolacyjnej oraz ogrodzeń;
4) teren wód powierzchniowych z rekreacją wodną
(oznaczony na rysunku planu symbolem
3WS/UT) − pozostawia się przeznaczenie terenu
bez zmian z możliwością realizacji obiektów służących rekreacji (zadaszenia – wiaty, dojścia,
mała architektura);
5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
1KS – istniejący parking; ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian;
6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
8ZP – ustala się zachowanie istniejącego zadrzewienia;
7) teren wód powierzchniowych (oznaczony na
rysunku planu symbolem 6WS) – ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością lokalizacji mostu pomiędzy terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 5UT
i 7MN;
8) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
KDW – projektowane ulice wewnętrzne i place.
2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywań do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzań dysonansu
z otoczeniem i winna szanowań środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej
lub dobrej klasy architektury współczesnej;
2) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej
oraz prefabrykowanych ogrodzeń betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla
tego rodzaju terenu;
2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych
urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej
emisji zanieczyszczeń;
3) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą przekraczań ustalonych standardów ochrony środowiska wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
4) usuwanie odpadów komunalnych odbywań się
będzie w systemie gospodarki komunalnej;
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5) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej należy
rozwiązań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
6) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych
należy zabezpieczyń przed przenikaniem do
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń
ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymań roboty mogące uszkodziń lub zniszczyń zabytek, zabezpieczyń przy użyciu dostępnych
środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz
niezwłocznie zawiadomiń o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to
niemożliwe Burmistrza Miasta Głuszyca (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami).
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze
objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,
2) na obszarze zabudowy usługowo-rekreacyjnej
i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolno stojących niezwiązanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działek, jak i w przyległym pasie drogowym.
6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy dla całego obszaru
objętego planem nie może przekraczań 20%, natomiast dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowę a wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi 40%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami UT i UK ustala się:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku planu
obowiązują odległości określone w przepisach szczególnych; linia zabudowy przechodząca przez lico budynku może zostań przekroczona przez części dodatkowe lub drugorzędne budynku, tj. balkony, schody zewnętrzne, zadaszone wejścia do budynku,
wykusze, okapy, połacie dachowe, przypory
itp.,
b) wysokośń zabudowy do dwóch kondygnacji
naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym (mieszkanie, usługi). Możliwe jest częściowe lub całkowite podpiwniczenie budynków,
c) poziom posadowienia parteru budynków:
0,15−0,3 m ponad projektowany poziom terenu mierzony przy głównym wejściu do
budynku,
d) dla projektowanej zabudowy − dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryły budynku
z wyłączeniem części dodatkowych lub drugorzędnych budynku), dwuspadowe z moż-
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liwością wykonania okien dachowych
i lukarn. Wielkośń, forma oraz układ lukarn
powinny byń harmonijnie wpasowane
w połań dachową. Nachylenie połaci dachowej w granicach od 40o do 45o, dopuszcza
się również od 5o do 20o. Dopuszcza się pokrycie dachów ceramiczne, papą lub gontem
bitumicznym,
e) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej
pod projektowaną zabudowę minimum 30%
ich powierzchni należy przeznaczyń pod zagospodarowanie biologicznie czynne;
3) dla terenu przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonego na
rysunku planu symbolem MN, ustala się:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu; linia zabudowy przechodząca przez lico budynku może
zostań przekroczona przez części dodatkowe
lub drugorzędne budynku, tj. balkony, schody zewnętrzne, zadaszone wejścia do budynku, wykusze, okapy, połacie dachowe,
przypory itp.,
b) wysokośń zabudowy do dwóch kondygnacji
naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym (w tym mieszkalnym). Możliwe jest
częściowe lub całkowite podpiwniczenie budynku,
c) poziom posadowienia parteru budynków:
0,3−0,5 m ponad poziom terenu mierzony
przy głównym wejściu do budynku,
d) dach symetryczny (dotyczy zasadniczej bryły
budynku z wyłączeniem części dodatkowych
lub drugorzędnych budynku), dwuspadowy
z możliwością wykonania okien dachowych
i lukarn. Wielkośń, forma oraz układ lukarn
powinny byń harmonijnie wpasowane w połań dachową. Nachylenie połaci dachowej
w granicach od 40o do 45o. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne − matowe, koloru
czerwonego lub brązowego,
e) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej
pod projektowaną zabudowę minimum 30%
ich powierzchni należy przeznaczyń pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie - obszar
objęty planem położony jest:
1) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody ze
zbiornika „Lubachów” − obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urzędu
Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/
/27/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r.;
2) w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Kamienne” i potencjalnego Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie”. Zagospodarowanie
terenu musi uwzględniań zasady zagospodarowania i ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych określonych w art. 33 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.).
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem − na
obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasady i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na terenach projektowanej zabudowy usługowo-rekreacyjnej (UT) obowiązuje zakaz realizacji
obiektów i urządzeń, które nie są związane lub
kolidują z przeznaczeniem terenu;
2) ustala się zachowanie pasa terenu zabezpieczającego dostęp do potoku „Złota Woda” o szerokości min. 5,0 m po obu stronach potoku.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się projektowanymi ulicami wewnętrznymi (KDW)
skomunikowanymi z drogą powiatową nr 3380
D oraz istniejącym dojazdem od drogi powiatowej nr 3378 D;
2) w zagospodarowaniu terenu należy zapewniń
odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla
samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają
osoby niepełnosprawne, stosownie dla potrzeb
wynikających z przeznaczenia terenu;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej
lub rozwiązania lokalne (studnie),
c) odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
działek,
d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu
lub istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę.
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają
one w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.
§ 5. Traci moc uchwała nr XIII/75/2007 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi
Łomnica gm. Głuszyca
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Głuszycy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Grzegorz Sakowicz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/14/
/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/14/
/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zawierający informacje 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. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy usługowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica,
gm. Głuszyca.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również
w trakcie dyskusji publicznej.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków
i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz
transformację terenu.
4 46
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UCHWAŁA NR XLIX/454/10
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów,
gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Zachowice
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 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),
art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124,
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155,
poz. 1043),w związku z uchwałą nr XVII/172/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów, gmina Kąty
Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej

części wsi Zachowice Rady Miejskiej w Kątach
Wrocławskich z dnia 29 lutego 2008 r., po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kąty Wrocławskie uchwalonego uchwałą Nr LVI/
/403/06 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 12 paŝdziernika 2006 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów
północno-wschodniej części wsi Zachowice.
§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są także:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego − załącznik
nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
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nie z przepisami o finansach publicznych − załącznik nr 3.
§ 3. 1. Następujące
oznaczenia
graficzne
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;
3) symbol określający przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) strefa ochrony konserwatorskiej „B’;
6) strefę obserwacji zabytków archeologicznych;
7) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza;
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu mają charakter informacyjny i nie są oznaczeniami obowiązującymi.
§ 4. 1. Następujące
określenia
stosowane
w uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza
się wznoszenie budynków oraz określonych
w ustaleniach planu rodzaju budowli naziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi
urządzeniami; następujące części budynków nie
mogą pomniejszań odległości liczonej od linii
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków,
pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,
b) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej
niż 1,0 m;
2) przeznaczenie podstawowe – jest to częśń przeznaczenia terenu, która dominuje w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu;
3) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu
i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub
części terenu zajmuje w granicach terenu
i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
4) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumień
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
§ 5. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako usługi – należy przez to rozumień takie
usługi nieuciążliwe, które w miejscu lokalizacji
i poza granicami działki, na której się znajdują, nie
spowodują naruszenia przepisów dotyczących
standardów jakości środowiska określonego dla
funkcji ustalonych w planie.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego terenu
§ 6. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów
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określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa
się:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
5) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji;
6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej,
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
„B” dla której obowiązują następujące ustalenia:
1) zachowań i wyeksponowań elementy historycznego układu przestrzennego;
2) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddań restauracji;
3) przyznań pierwszeństwo działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;
4) przy nowych inwestycjach oraz zawiązanych
z rozbudową, obiektów istniejących wymaga się
nawiązania gabarytem, sposobem kształtowania bryły i użytym materiałem do miejscowej
historycznej zabudowy, przy czym nowa zabudowa nie może dominowań nad historyczną;
5) stosowań pokrycie ceramiczne dachów przy
czym dla obiektów historycznych posiadających
inny rodzaj pokrycia należy użyń pokrycia występującego na danym obiekcie;
6) dachy symetryczne dwuspadowe, naczółkowe
o kącie nachylenia połaci dachowych 38o do
45o, dopuszcza się świetliki i lukarny;
7) zakaz budowy pełnych ogrodzeń z betonowych
elementów prefabrykowanych;
8) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych;
9) zakazuje się umieszczanie reklam i szyldów nie
związanych z danym obiektem.
2. Ustala się strefę ochronę zabytków archeologicznych, dla której obowiązują następujące
ustalenia:
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie
robot ziemnych podlegają zgłoszeniu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
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2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Dla obiektów znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:
1) zachowań bryłę, kształt i geometrię dachu oraz
zastosowane materiały budowlane;
2) utrzymań lub odtworzyń zniszczony detal architektoniczny;
3) zachowań kształt i rozmieszczenie otworów
okiennych i drzwiowych;
4) stosowań kolorystykę tradycyjną;
5) zakaz stosowania okładzin typu „siding”.

3) W przypadku zastosowania rozwiązań technicznych powodujących zmniejszenie obszaru oddziaływania linii elektroenergetycznych lub ich
skablowania obowiązuje zasięg obszaru oddziaływania określony przez operatora sieci.
2. W oznaczonej na rysunku planu strefie
ochrony sanitarnej o zasięgu 50 m wokół cmentarza ustala się zakaz lokalizacji budynków z lokalami
przeznaczonymi na pobyt stały ludzi, obiektów
gastronomicznych, sklepów spożywczych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły
żywnościowe oraz lokalizację studni służących
zaopatrzeniu w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych.

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:
1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może
przekroczyń granice nieruchomości z wyłączeniem sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
2) ogrzewanie budynków należy zapewniń w sposób nie powodujący ponadnormatywnej emisji
gazów lub pyłów do atmosfery;
3) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych, należy projektowań w sposób wykluczający możliwośń podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów;
4) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na
terenach wyznaczonych w planie, ustala się
obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części
terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie
odpowiednie jej zagospodarowanie;
5) stosownie do przepisów odrębnych związanych
z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami 1MN,
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 5MN, 6MN, 7MN
− zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Infrastruktura techniczna

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne.
1) Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia SN 20 kV ustala się strefę
ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu o szerokości 10 m (po 5 m od osi linii);
2) W strefach ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
b) obowiązek uzgodnienia z zarządcą sieci lokalizacji innych obiektów i urządzeń oraz zagospodarowania terenów w zasięgu strefy,
c) obowiązek zapewnienia operatorowi sieci
dojazdu i dostępu do przewodów i słupów
nośnych linii,
d) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zalesiania bez
uzgodnienia z zarządcą linii,
e) zakaz lokalizacji budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo oraz lokalizacji urządzeń wymagających wyznaczenia
stref zagrożonych wybuchem;

Rozdział 3

§ 10. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadziń w obrębie linii rozgraniczających
dróg;
2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy sytuowań równolegle
w stosunku do istniejących i planowanych linii
rozgraniczających dróg;
3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1,
2 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na
terenach własnych inwestorów, pod warunkiem
nienaruszenia warunków zabudowy, o których
mowa w rozdziale 4.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęń wody pitnej.
3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
zbiorników bezodpływowych.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
1) wody opadowe należy zagospodarowań w terenie własnym inwestora;
2) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych;
3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojśń do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi;
4) dopuszcza się odprowadzanie wody do cieków
wodnych po uzyskaniu stosownych uzgodnień.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej na tereny wyznaczone w planie pod zabudowę;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników
na gaz płynny zlokalizowanych na terenie własnym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 36

– 3199 –

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia;
2) zakaz budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia oraz
słupowych stacji transformatorowych;
3) dopuszcza się stosowanie odnawialnych ŝródeł
energii, z wyłączeniem wiatraków.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) realizację lokalnych ŝródeł ciepła na paliwo
gazowe, płynne oraz wykorzystanie energii
elektrycznej i odnawialnych ŝródeł energii;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala
się w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, przebudowę sieci na koszt i za staraniem inwestora,
w uzgodnieniu z zarządca sieci.
9. W zakresie telekomunikacji ustala się budowę sieci telekomunikacyjnej wyłącznie w formie
podziemnej;
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala
się działania zgodne z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.
Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach
rozgraniczających
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MN do 7MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN,
2MN, 3MN równorzędnym przeznaczeniem dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest
zabudowa zagrodowa;
3) uzupełniające:
a) dojazdy, parkingi, drogi wewnętrzne,
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia,
c) usługi.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
1) W zakresie parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaŝników intensywności zabudowy ustala
się:
a) na jednej wydzielonej działce budowlanej lokalizację jednego budynku mieszkalnego
z jednym lokalem mieszkalnym,
b) dla terenu 1MN, 2MN i 3MN zabudowie
mieszkaniowej należy nadań formę budynków jednorodzinnych wolno stojących lub
bliŝniaczych,
c) dla pozostałych terenów zabudowie mieszkaniowej należy nadań formę budynków
jednorodzinnych wolno stojących,
d) nieprzekraczalną linie zabudowy określa się
w odległości 6 m od terenu z drogami:
1KDD, 2KDD, 3KDD,
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e) nieprzekraczalną linie zabudowy określa się
w odległości 5 m od terenu z drogami
1KDWP i 2KDWP,
f) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie może przekraczań dwóch, w tym druga
kondygnacja wyłącznie w formie poddasza
użytkowego,
g) wysokośń budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczań 10 m,
h) dla zabudowy zawiązanej z produkcja rolną
wysokości budowli i urządzeń służących
produkcji rolnej nie określa się,
i) dopuszczalne formy dachów: wielospadowe
o nachyleniu połaci od 35o do 45o,
j) dla obiektów znajdujących się w strefie „B”
ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia § 7,
k) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą byń wyłącznie parterowe i winny
mień formę dachu odpowiadającą formie
budynków mieszkalnych,
l) dopuszcza się lokalizowanie wolno stojących
budynków usługowych, które mogą byń wyłącznie parterowe i winny mień formę dachu
odpowiadającą formie budynków mieszkalnych,
m) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki mieszkaniowej na 30%,
n) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki zagrodowej na 50%,
o) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania
terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni (minimalny wskaŝnik
50% powierzchni terenu),
p) na terenie 1MN, 6MN, 7MN, zlokalizowane
są linie elektroenergetyczne dla której ustala
się 5,0 m strefę od osi linii, w której obowiązuje zakaz zabudowy do czasu jej skablowania lub zlikwidowania,
q) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa
tych usług nie może przekraczań 30% powierzchni budynku lub działki,
r) należy zapewniń minimum 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie na terenie własnym;
w przypadku lokalizacji usług należy zapewniń odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaŝnik − 1
miejsce parkingowe na 30 m2 p.u. usług),
s) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów
betonowych.
2) W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się scalanie nieruchomości,
b) określa się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i zagrodową na 800 m2, pod zabudowę jednorodzinną bliŝniaczą 500 m2,
c) szerokości frontu działek nie mogą byń
mniejsze niż 18 m,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do
pasa drogi ustala się na 60o−90o,
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e) każdej nowo wydzielanej działce budowlanej
należy zapewniń bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,
f) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń,
o których mowa w lit. c), dla nowo wydzielanych działek narożnych, w takim przypadku
należy zapewniń każdej nowo wydzielanej
działce budowlanej bezpośredni zjazd indywidualny na drogę wewnętrzną lub publiczną o szerokości min. 4,5 m,
g) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg
wewnętrznych, dla których ustala się:
− minimalna szerokośń w liniach rozgraniczających 10 m,
− w przypadku wydzielania „ślepych” dróg
wewnętrznych, obowiązuje realizacja placów
do zawracania, o wymiarach min. 12,5 m
12,5 m,
− włączenie projektowanych dróg wewnętrznych do dróg publicznych – na warunkach
i za zezwoleniem zarządcy drogi publicznej,
− przy włączeniu drogi o niższej klasie do drogi
o klasie wyższej stosowań przy ich wydzielaniu trójkąty widoczności o wymiarach 5 m x
5 m,
h) linie rozgraniczające terenów wyznaczonych na
rysunku planu stanowią jednocześnie linie nowych podziałów geodezyjnych;
i) ustalenia, o których mowa w lit. c) i e), nie
obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.
§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – usługi;
2) uzupełniające:
a) urządzenia komunikacji (parkingi, dojazdy),
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości
6 m od linii rozgraniczających terenu U z drogą
powiatową 2003 D znajdująca się poza terenem
opracowania;
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie
może przekraczań dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
3) wysokośń budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu, nie może
przekraczań 10 m;
4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne,
o nachyleniu połaci 35o–45o, kryte dachówką
ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;
5) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
mogą byń wyłącznie jednokondygnacyjne oraz
winny posiadań formę dachu odpowiadająca
formie dachu budynku usługowego, w zakresie:
katów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;
6) wysokośń budynków gospodarczych i garaży
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu
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do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczań 10 m;
7) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyń 70%;
8) co najmniej 20% powierzchni działki należy
urządziń jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego;
9) dla części terenu obowiązuje strefa sanitarna od
cmentarza, w której obowiązują ustalenia zawarte w § 9.2,
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału
nieruchomości:
1) powierzchnia działki usługowej nie może byń
mniejsza niż: 2000 m2;
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej
niż 10%;
3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług
prowadzonych na powierzchni całkowitej od
6 m2 do 20 m2;
2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m2
do 100 m2;
3) powyżej 100 m2 usług na każde rozpoczęte
50 m2 usług 1 miejsce parkingowe.
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem KS ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: parking;
2) uzupełniające: zieleń, infrastruktura techniczna.
2. Na terenie KS, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu.
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem ZC ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: cmentarz;
2) uzupełniające: kaplice, domy pogrzebowe,
obiekty socjalne.
2. Na terenie ZC, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu;
3) dla terenu ustala się strefę ochrony sanitarnej,
w której zakazuje się lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi.
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala się przeznaczenie – wody
powierzchniowe, rowy melioracyjne dla którego
obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się zarurowanie rowu po uzgodnieniu z zarządcą cieku;
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2) dopuszcza się przeprowadzenie dojazdów poprzez realizację przepustów w uzgodnieniu
z zarządcą cieku.

b) w liniach rozgraniczających drogi należy w miarę możliwości prowadziń wszelkie sieci infrastruktury technicznej.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R ustala się przeznaczenie rolnicze.
1) dla terenów obowiązuje zakaz zabudowy terenu, w tym zabudową zagrodową;
2) dopuszcza się na terenie realizację sieci infrastruktury technicznej.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem KDg ustala się przeznaczenie –
teren drogi transportu rolnego.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD ustala się
przeznaczenie – tereny dróg dojazdowych publicznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
a) szerokośń w liniach rozgraniczających dla dróg
o symbolu od 1KDD do 3KDD wynosi min. 10 m;
b) w liniach rozgraniczających drogi należy w miarę możliwości prowadziń wszelkie sieci infrastruktury technicznej.

§ 20. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN, U w wysokości 15%,
2) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDWP, 2 KDWP ustala się przeznaczenie – tereny ciągów pieszo-jezdnych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
a) szerokośń w liniach rozgraniczających dla terenów 1 KDWP i 2KDWP zgodnie z rysunkiem
planu,.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/454/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/454/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów,
gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Zachowice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) nie uwzględnia się uwagi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wniesionej do projektu planu podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 10 września 2010 r. do 30 września 2010 r. z wyjątkiem ustalenia zakazującego wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/454/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice-Stradów, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Zachowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasad ich finansowania
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich stwierdza,
co następuje:
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków
zewnętrznych.
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UCHWAŁA NR XLIX/455/10
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice,
gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice
w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974
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 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),
art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155,
poz. 1043), w związku z uchwałą nr XVII/172/08
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia
29 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina
Kąty Wrocławskie, dla terenów północnowschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346
i drogi powiatowej nr 1974, po stwierdzeniu zgod-
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ności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie uchwalonego uchwałą nr LVI/403/06 Rady
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 paŝdziernika 2006 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej
nr 346 i drogi powiatowej nr 1974.
§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są także:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – które stanowi załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – które stanowi załącznik nr 3
§ 3. 1. Następujące
oznaczenia
graficzne
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole określające przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej „B”;
6) granica strefy obserwacji archeologicznej
„OW”;
7) granica strefy sanitarnej od cmentarza.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu mają charakter informacyjny i nie są oznaczeniami obowiązującymi.
§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w
uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzaju budowli naziemnych, nie
będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą
pomniejszań odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków,
pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,
b) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej
niż 1,0 m;
2) przeznaczenie podstawowe – jest to częśń przeznaczenia terenu, która dominuje w danym te-
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renie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu;
3) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu
i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub
części terenu zajmuje w granicach terenu
i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
4) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumień
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
§ 5. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako usługi – należy przez to rozumień takie
usługi nieuciążliwe, które w miejscu lokalizacji
i poza granicami działki, na której się znajdują, nie
spowodują naruszenia przepisów dotyczących
standardów jakości środowiska określonego dla
funkcji ustalonych w planie.
§ 6. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów
określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa
się:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w
tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
5) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji;
6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej,
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego terenu
§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
„B” dla której obowiązują następujące ustalenia:
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1) zachowań i wyeksponowań elementy historycznego układu przestrzennego;
2) przyznań pierwszeństwo działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;
3) przy nowych inwestycjach oraz zawiązanych
z remontami, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytem, sposobem kształtowania bryły i użytym
materiałem do miejscowej historycznej zabudowy, przy czym nowa zabudowa nie może
dominowań nad historyczną;
4) stosowań pokrycie ceramiczne dachów przy
czym dla obiektów historycznych posiadających
inny rodzaj pokrycia należy użyń pokrycia występującego na danym obiekcie;
5) dachy symetryczne dwuspadowe, naczółkowe
o kącie nachylenia połaci dachowych od 38o do
45o, dopuszcza się świetliki i lukarny;
6) zakaz budowy pełnych ogrodzeń z betonowych
elementów prefabrykowanych;
7) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych;
8) zakazuje się umieszczanie reklam i szyldów nie
związanych z danym obiektem.
2. Ustala się strefę ochronę zabytków archeologicznych dla której obowiązują następujące
ustalenia:
1) wszelkie roboty ziemne podlegają zgłoszeniu do
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Na terenie objętym planem znajdują się
chronione stanowiska archeologiczne:
1) lokalizację chronionych stanowisk archeologicznych oznaczono na rysunku planu;
2) w przypadku znalezisk archeologicznych dopuszcza się ustalenie nowych stanowisk archeologicznych;
3) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych;
4) o rozpoczęciu robót ziemnych należy przed ich
rozpoczęciem powiadomiń Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Dla obiektów znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:
1) zachowań bryłę, kształt i geometrię dachu oraz
zastosowane materiały budowlane;
2) utrzymań lub odtworzyń zniszczony detal architektoniczny;
3) zachowań kształt i rozmieszczenie otworów
okiennych i drzwiowych;
4) stosowań kolorystykę tradycyjną;
5) zakaz stosowania okładzin typu ‘siding’.
§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:
1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może
przekroczyń granice nieruchomości;
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2) ogrzewanie budynków należy zapewniń w sposób nie powodujący ponadnormatywnej emisji
gazów lub pyłów do atmosfery;
3) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych, należy projektowań w sposób wykluczający możliwośń podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów;
4) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na
terenach wyznaczonych w planie, ustala się
obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części
terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie
odpowiednie jej zagospodarowanie;
5) stosownie do przepisów odrębnych związanych
z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami od 1MN do
7MN oraz od 1RM/MN do 3RM/MN − zalicza się
do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
6) ustala się strefę sanitarną od cmentarza w odległości 50 m od jego granic, w której obowiązują przepisy szczególne, w tym zakaz zabudowy mieszkaniowej.
§ 9. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 1U, 2U, 3U, 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN,
1RM, 2RM, 3RN, 4RM, w wysokości 15%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.
Rozdział 3
Infrastruktura techniczna
§ 10. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadziń w obrębie linii rozgraniczających
dróg;
2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy sytuowań równolegle
w stosunku do istniejących i planowanych linii
rozgraniczających dróg;
3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt.1,
2 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
4) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na
terenach własnych inwestorów, pod warunkiem
nienaruszenia warunków zabudowy, o których
mowa w rozdziale 4.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;
2) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęń wody pitnej.
3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
zbiorników bezodpływowych.
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4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
1) wody opadowe należy zagospodarowań w terenie własnym inwestora;
2) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych;
3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojśń do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej w terenach wyznaczonych w planie pod zabudowę;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników
na gaz płynny zlokalizowanych na terenie własnym.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia;
2) zakaz budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia oraz
słupowych stacji transformatorowych z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem R – rolnych;
3) możliwośń remontu lub przebudowy napowietrznych linii średniego napięcia w terenach:
3RM, 1RM/MN, 2RM/MN, 1KDL i 2KDL;
4) dopuszcza się stosowanie odnawialnych ŝródeł
energii, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) realizację lokalnych ŝródeł ciepła na paliwo
gazowe, płynne oraz wykorzystanie energii
elektrycznej i odnawialnych ŝródeł energii;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala
się w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, przebudowę sieci na koszt i za staraniem inwestora,
w uzgodnieniu z zarządca sieci.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnej
jak linii kablowych uzbrojenia podziemnego;
2) dopuszcza się lokalizację masztów telekomunikacyjnych wyłącznie na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolem R – rolnych.
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala
się działania zgodne z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.
Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach
rozgraniczających
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MN do 7MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,
2) uzupełniające:
a) dojazdy, parkingi i drogi wewnętrzne,
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia,
c) usługi.
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2. Na terach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) W zakresie parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaŝników intensywności zabudowy ustala
się:
a) na jednej wydzielonej działce budowlanej lokalizację jednego budynku jednorodzinnego
wolnostojącego z jednym lokalem mieszkalnym,
b) nieprzekraczalną linie zabudowy określa się
w odległości 6 m od terenu dróg,
c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od drogi krajowej nr 35 dla terenów
oznaczonych symbolami 1MN i 2MN,
d) linia zabudowy, o których mowa w lit. b, nie
dotyczy istniejących budynków, zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej
uchwały,
e) wysokośń zabudowy − maksymalnie dwie
kondygnacje w tym poddasze,
f) wysokośń budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczań 10 m,
g) dopuszczalne formy dachów: dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej,
h) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą byń wyłącznie parterowe i winny
mień formę dachu odpowiadającą formie
budynków mieszkalnych,
i) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki mieszkaniowej na 30%,
j) przeznaczenia i zagospodarowania terenów
niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni nie mniej niż − 50% powierzchni
terenu,
k) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa
tych usług nie może przekraczań 30% powierzchni użytkowej budynku lub działki, na
której lokowana jest usługa,
l) w przypadku lokalizacji usług należy zapewniń odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaŝnik −
1 miejsce parkingowe na 30 m2 p.u. usług),
m) dla zabudowy mieszkaniowej wymóg urządzenia minimum 2 miejsc parkingowych na
jeden lokal mieszkalny na działce, na której
lokalizowany jest budynek,
n) dla części terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 4MN obowiązuje strefa sanitarna od cmentarza, w której zakazuje się
lokalizowania budynków mieszkalnych.
2) W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się scalanie nieruchomości
b) określa się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno
stojącą na 1000 m2,

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 36

– 3207 –

c) szerokości frontu działek nie mogą byń
mniejsze niż 20 m,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do
pasa drogi ustala się na 60o−90o,
e) każdej nowo wydzielanej działce budowlanej
należy zapewniń bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,
f) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń,
o których mowa w lit. c) dla nowo wydzielanych działek narożnych, w takim przypadku
należy zapewniń każdej nowo wydzielanej
działce budowlanej bezpośredni zjazd indywidualny na drogę wewnętrzną lub publiczną o szerokości min. 4,5 m,
g) dopuszcza się wydzielanie nowych dróg
wewnętrznych, dla których ustala się:
− minimalna szerokośń w liniach rozgraniczających 10 m,
− w przypadku wydzielania „ślepych” dróg
wewnętrznych, obowiązuje realizacja placów
do zawracania, o wymiarach min. 12,5 m x
12,5 m,
− włączenie projektowanych dróg wewnętrznych do dróg publicznych – na warunkach
i za zezwoleniem zarządcy drogi publicznej,
− przy włączeniu drogi o niższej klasie do drogi
o klasie wyższej stosowań przy ich wydzielaniu trójkąty widoczności o wymiarach 5 m x
5 m,
h) linie rozgraniczające terenów wyznaczonych
na rysunku planu stanowią jednocześnie linie nowych podziałów geodezyjnych;
i) ustalenia, o których mowa w lit. c) i e), nie
obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.
§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1RM/MN do 3RM/MN ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) dojazdy, parkingi i drogi wewnętrzne,
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia,
c) usługi nieuciążliwe.
2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) W zakresie parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaŝników intensywności zabudowy ustala
się:
a) na jednej wydzielonej działce budowlanej lokalizację jednego budynku jednorodzinnego
z jednym lokalem mieszkalnym,
b) dla terenu 1RM/MN, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie
wolno stojącej i bliŝniaczej,
c) dla terenów 2RM/MN i 3RM/MN zabudowie
mieszkaniowej należy nadań formę budynków jednorodzinnych wolno stojących,
d) dla części terenu 1RM/MN obowiązuje strefa
sanitarna od cmentarza, w której obowiązuje
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych,
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e) przez teren 1RM/MN przebiega napowietrzna
linia średniego napięcia wraz ze strefą techniczną, w której obowiązują przepisy szczególne,
f) nieprzekraczalną linie zabudowy dla terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem
2RM/MN w odległości 9 m od linii rozgraniczających z terenami dróg 2KDg i 3 KDg,
g) nieprzekraczalną linie zabudowy dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami
od 1RM/MN do 3 RM/MN określa się w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami pozostałych dróg,
h) linia zabudowy, o których mowa w lit. f i g,
nie dotyczy istniejących budynków zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej
uchwały,
i) wysokośń zabudowy − maksymalnie dwie
kondygnacje w tym poddasze,
j) wysokośń budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczań 10 m,
k) dla zabudowy zawiązanej z produkcja rolną
wysokości budowli i urządzeń służących
produkcji rolnej nie określa się,
l) dopuszczalne formy dachów: dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°−45° kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej,
dla terenu 1RM/MN, który objęty jest strefą
ochrony konserwatorskiej „B”, obowiązują
zasady określone w § 7.1,
m) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą byń wyłącznie parterowe i winny
mień formę dachu odpowiadającą formie
budynków mieszkalnych,
n) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną na 30%,
o) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania
terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni nie mniej niż − 50%
powierzchni terenu,
p) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki zagrodowej na 50%,
q) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa
tych usług nie może przekraczań 30% powierzchni użytkowej budynku lub działki na
której lokalizowana jest usługa,
r) w przypadku lokalizacji usług należy zapewniń odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaŝnik −
1 miejsce parkingowe na 30 m2 p.u. usług),
s) dla zabudowy mieszkaniowej wymóg urządzenia minimum 2 miejsc parkingowych na
jeden lokal mieszkalny na działce, na której
lokalizowany jest budynek;
2) W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się scalanie nieruchomości
b) określa się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno
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c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

stojącą i zagrodową na 1000 m , pod zabudowę jednorodzinną bliŝniaczą 500 m2,
szerokości frontu działek nie mogą byń
mniejsze niż 20 m,
kąt położenia granic działek w stosunku do
pasa drogi ustala się na 60o- 90o,
każdej nowo wydzielanej działce budowlanej
należy zapewniń bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej,
dopuszcza się odstąpienie od ustaleń,
o których mowa w lit. c) dla nowo wydzielanych działek narożnych, w takim przypadku
należy zapewniń każdej nowo wydzielanej
działce budowlanej bezpośredni zjazd indywidualny na drogę wewnętrzną lub publiczną o szerokości min. 4,5 m,
dopuszcza się wydzielanie nowych dróg
wewnętrznych, dla których ustala się:
− minimalna szerokośń w liniach rozgraniczających 10 m,
− w przypadku wydzielania „ślepych” dróg
wewnętrznych, obowiązuje realizacja placów do zawracania, o wymiarach min.
12,5 m x 12,5 m,
− włączenie projektowanych dróg wewnętrznych do dróg publicznych – na warunkach i za zezwoleniem zarządcy drogi
publicznej,
− przy włączeniu drogi o niższej klasie do
drogi o klasie wyższej stosowań przy ich
wydzielaniu trójkąty widoczności o wymiarach 5 m x 5 m,
linie rozgraniczające terenów wyznaczonych
na rysunku planu stanowią jednocześnie linie nowych podziałów geodezyjnych;
ustalenia, o których mowa w lit. c) i e), nie
obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1U, 2U, 3U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – usługi;
2) uzupełniające:
a) dojazdy, parkingi, drogi wewnętrzne,
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia,
c) lokale mieszkalne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości
6 m od linii rozgraniczających z terenami dróg
1KDL (ulicą Lipową), 2KDL;
2) linia zabudowy, o których mowa w punk. 1, nie
dotyczy istniejących budynków, zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały;
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie może przekraczań dwóch, w tym druga
kondygnacja wyłącznie w formie poddasza
użytkowego;
4) wysokośń budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczań 10 m;
5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne,
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką
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ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki
bitumicznej, dla terenu 1U, który objęty jest
strefą ochrony konserwatorskiej „B” obowiązują zasady określone w § 7.1;
6) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące,
mogą byń wyłącznie jednokondygnacyjne oraz
winny posiadań formę dachu odpowiadająca
formie dachu budynku usługowego, w zakresie: katów nachylenia połaci dachowych oraz
pokrycia;
7) wysokośń budynków gospodarczych i garaży
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu
do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczań 10 m;
8) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyń 70%;
9) dopuszcza się lokalizację lokali mieszkaniowych wyłącznie jako wbudowane w budynek
usługowy z zastrzeżeniem pkt 11;
10) lokale, o których mowa w pkt 9) nie mogą
zajmowań parterowych części budynku usługowego;
11) ze względu na strefę sanitarną od cmentarza
w terenie 2U obowiązuje zakaz lokalizacji
obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi;
12) co najmniej 10% powierzchni działki należy
urządziń jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki usługowej nie może byń mniejsza niż: 2000 m2;
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej
niż 10%;
3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług
prowadzonych na powierzchni całkowitej od
6 m2 do 20 m2;
2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m2
do 50 m2;
3) na każde następne 20 m2 usług należy wyznaczyń 1 miejsce do parkowania pojazdów;
4) minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal
mieszkalny.
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1RM do 4RM ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa;
2) uzupełniające:
a) obiekty i budowle służące produkcji rolniczej
jak stodoły, obory, obiekty inwentarskie, silosy i obiekty magazynowe,
b) dojazdy, parkingi i drogi transportu rolnego,
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) W zakresie parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaŝników intensywności zabudowy ustala
się:
a) na jednej wydzielonej działce budowlanej lokalizację jednego budynku jednorodzinnego
wolno stojącego,
b) nieprzekraczalną linie zabudowy dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami
3RM i 4 RM, w odległości 9 m od linii rozgraniczających
z terenami
dróg
2KDg
i 3 KDg,
c) nieprzekraczalną linie zabudowy dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami
od 1RM do 4 RM określa się w odległości
6 m od linii rozgraniczających z terenami pozostałych dróg,
d) linia zabudowy, o których mowa w lit. a i b,
nie dotyczy istniejących budynków zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej
uchwały,
e) wysokośń zabudowy − maksymalnie dwie
kondygnacje w tym poddasze,
f) wysokośń budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczań 10 m,
g) dla zabudowy zawiązanej z produkcja rolną
wysokości budowli i urządzeń służących
produkcji rolnej nie określa się,
h) dla zabudowy mieszkaniowej dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki
bitumicznej,
i) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą byń wyłącznie parterowe i winny
mień formę dachu odpowiadającą formie
budynków mieszkalnych,
j) dla zabudowy związanej z produkcja rolną
parametrów dachów nie określa się
k) określa się maksymalną powierzchnię zabudowy działki zagrodowej na 50%;
2) W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości obowiązują przepisy szczególne.

3) dla terenu ustala się strefę ochrony sanitarnej
od cmentarza, w której zakazuje się lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem ZC ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: cmentarz;
2) uzupełniające: kaplice, domy pogrzebowe
i obiekty socjalne.
2. Na terenie ZC, o którym mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury;
2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu;

Przepisy końcowe

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1R do 3R ustala się przeznaczenie rolnicze.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia:
1) dla terenów obowiązuje zakaz zabudowy terenu, w tym zabudową zagrodową;
2) dopuszcza się na terenie realizację sieci infrastruktury technicznej.
§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDL i 2KDL ustala się następujące przeznaczenie – komunikacja publiczna: drogi
lokalne.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokośń 10 – 12 m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDD do 6KDD ustala się przeznaczenie – tereny dróg dojazdowych publicznych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
a) szerokośń w liniach rozgraniczających dla dróg
o symbolu od 1KDD do 6KDD wynosi min. 10 m.
b) w liniach rozgraniczających drogi należy
w miarę możliwości prowadziń wszelkie sieci infrastruktury technicznej.
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem od 1KDW do 4KDW ustala się
przeznaczenie – tereny dróg dojazdowych wewnętrznych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
a) szerokośń w liniach rozgraniczających dla dróg
o symbolu od 1KDW do 4KDW wynosi min. 10 m,
b) w liniach rozgraniczających drogi należy
w miarę możliwości prowadziń wszelkie sieci infrastruktury technicznej.
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDg do 4KDg ustala się przeznaczenie – tereny transportu rolnego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się szerokośń w liniach rozgraniczających,
w granicach władania, zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdział 5

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Klimczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 36

– 3210 –

Poz. 448
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/455/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/455/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice,
gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice
w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974
Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do
publicznego wglądu Rada Miejska w Katach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięń wynikających
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z póŝniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/455/10
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej
części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej
nr 1974, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich stwierdza,
co następuje:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków
zewnętrznych.
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UCHWAŁA NR 12/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 79/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
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 póŝn. zm.), art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. d, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale nr 79/10 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 27 paŝdziernika 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 218 z dnia
23 listopada 2010 r.), § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie: „2 d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
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czeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń − 4,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

Poz. 449,450,451

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tadeusz Wasyliszyn

4 49

450
45 0

UCHWAŁA NR V/16/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 28 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 póŝn. zm.), art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.

§ 1. W uchwale nr XLIX/592/10 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 224,
poz. 3654) w § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od
1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Gadzińska

45 0

451
45 1

UCHWAŁA NR V/17/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 28 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
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 póŝn. zm.) w związku
z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty
udzielające tych świadczeń”;
2) w załączniku nr 2 w poz. D.2. pkt 8 otrzymuje
brzmienie: „8. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty
udzielające tych świadczeń”.

§ 1. W uchwale nr XLIX/593/10 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 224,
poz. 3655), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w poz. D.2. pkt 8 otrzymuje
brzmienie: „8. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

45 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Gadzińska
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Poz. 452,453

452
45 2

UCHWAŁA NR V/22/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 28 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
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 póŝn. zm.), art.19 pkt 1
lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 1. W uchwale nr III/39/03 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie opłaty targowej w § 3 uchyla się ust. 4.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Gadzińska

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

45 2

453
45 3

UCHWAŁA NR V/12/2011
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.
ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: We wsi
Malczyce inkasentem jest Feliks Niemiec.

§ 1. W uchwale nr XVII/87/04 Rady Gminy
Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

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

45 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Malczyce.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/143/2009 Rady
Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/87/04 Rady Gminy
Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Mariola Kądziela
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454
45 4

UCHWAŁA NR LXXV/616/2010
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Pszenno
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 póŝn. zm.), art. 20
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku
z uchwałą nr XXIII/203/2008 Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno, zmienioną uchwałą
nr LXXV/615/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia
10 listopada 2010 r., po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica zatwierdzonego uchwałą nr LV/468/2009 Rady
Gminy Świdnica z dnia 4 grudnia 2009 r., uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Pszenno.
2. Granice terenu objętego planem, o którym
mowa w ust. 1, wyznaczone są na rysunku planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do planu – załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroń w uchwale i na rysunkach planu
jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumień niniejszą
zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego we wsi
Pszenno;
2) rysunku planu − należy przez to rozumień załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący
integralną częśń planu;
3) terenie – należy przez to rozumień obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy
przez to rozumień podstawowe funkcje, pod
które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi teren;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy
przez to rozumień funkcje, które mogą byń
wprowadzone na danym terenie w celu uzupełnienia i wzbogacenia funkcji podstawowej terenu; funkcje te nie mogą przekraczań 50% terenu
przeznaczonego pod funkcję podstawową;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumień wyznaczoną na rysunku planu linię,
której nie może przekroczyń frontowa ściana
budynku;
7) terenie biologicznie czynnym – należy przez to
rozumień teren z nawierzchnią zieloną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetacje, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, jednak nie mniej
niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym
terenie.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
§ 3. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi o symbolach
1.MN/U i 2.MN/U ustala się podstawowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się przeznaczenie do 50% powierzchni działki lub kubatury zabudowy pod
funkcję usługową – funkcja usługowa może byń
realizowana w odrębnym obiekcie;
2) zakazuje się lokalizacji funkcji związanych
z obsługą środków transportu, np. warsztatów
samochodowych, baz transportowych itp.;
3) zakazuje się lokalizacji garaży i miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych powyżej
3,5 t.
3. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o symbolach 1.KD-D
i 2.KD-D ustala się podstawowe przeznaczenie pod
drogi klasy dojazdowej.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 3:
1) dopuszcza się realizację urządzeń i obiektów
związanych z obsługą komunikacyjną;
2) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
5. Niezależnie od przeznaczenia terenu, w całym obszarze objętym planem, dopuszcza się realizację budowli i urządzeń oraz sieci infrastruktury
technicznej pod warunkiem, że nie ograniczają one
możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 4. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz stosowania nienaturalnych okładzin elewacyjnych, typu siding w całym obszarze opracowania;
2) zakaz stosowania blachy trapezowej i falistej do
pokrycia połaci dachowych na budynkach
mieszkalnych i usługowych;
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3) miejsca na pojemniki na odpady (zasieki) powinny byń lokalizowane w ogrodzeniach nieruchomości od strony dróg, z których dostępna
jest nieruchomośń;
4) zakazuje się grodzenia terenu przy wykorzystaniu prefabrykowanych elementów betonowych;
5) lica budynków gospodarczych w zabudowie
jednorodzinnej nie powinny byń wysunięte
przed lico budynku mieszkalnego.

2) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych
i reklamowych oraz przestrzenno – architektonicznych elementów informacji, promocji i reklam w miejscach, zapewniających:
a) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych,
b) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów,
c) spełnienie przepisów odrębnych, w tym
techniczno-budowlanych.

Rozdział 4

Rozdział 7

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
i krajobrazu kulturowego

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska przyrodniczego:
1) nawierzchnie dojazdowe i parkingowe należy
zabezpieczyń przed przenikaniem do gruntu
i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych;
2) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej paliw ekologicznych (np. gaz, energia elektryczna,
olej opałowy);
3) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych
paliw stałych, których poziom emisji substancji
szkodliwych do powietrza nie przekracza ustalonych norm;
4) uciążliwości wynikające z charakteru prowadzonej działalności nie mogą przekraczań wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny lub wyznaczonych decyzjami stref uciążliwości;
5) zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośrednio do gruntów, z zastrzeżeniem § 13 ust.
2 pkt 4;
6) obowiązują normy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.MN/U i 2.MN/U obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 10 m od linii
rozgraniczającej drogi powiatowej nr 2941D
o symbolu (KD-Z 1/2) oraz 6 m od linii rozgraniczającej dróg o symbolach KD-D;
2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczań
55% powierzchni całkowitej działki budowlanej;
3) maksymalna wysokośń projektowanej zabudowy – dwie kondygnacje naziemne łącznie
z poddaszem użytkowym (mieszkalnym lub
usługowym), jednak nie więcej niż 12 m;
4) dachy dwuspadowe i wielospadowe, z możliwością wykonania okien dachowych i lukarn,
o nachyleniu głównych połaci dachowych
w granicach od 30° do 45°;
5) pokrycie dachu:
a) dachówką ceramiczną,
b) dopuszcza się stosowanie materiału w kolorze i fakturze imitującą dachówkę ceramiczną,
c) zakazuje się stosowania blachy falistej
i trapezowej na budynkach mieszkalnych
i usługowych;
6) minimalna szerokośń elewacji frontowej dla
zabudowy:
a) wolno stojącej − 10,0 m,
b) bliŝniaczej − 8,0 m;
7) należy w zagospodarowaniu działek przeznaczyń pod teren biologicznie czynny (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze,
itp.) minimum 30% ich powierzchni;
8) ustala się zakaz wjazdów z drogi powiatowej
nr 2941D o symbolu (KD-Z 1/2 ).

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 6. 1. Wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, której granice pokrywają się z granicami planu.
2. W strefie ochrony konserwatorskiej każde
zamierzenie inwestycyjne związane z prowadzeniem robót ziemnych należy uzgodniń z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
§ 7. W granicach obszaru objętego planem nie
występują obiekty zaliczane do dóbr kultury
współczesnej podlegające ochronie.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 8. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności
osobom niepełnosprawnym;

Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów
§ 10. W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie
z przepisami o ochronie przyrody.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 11. 1. Dopuszcza się podział działki wyłącznie na potrzeby realizacji i prawidłowego funkcjonowania obiektów urządzeń infrastruktury technicznej.
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2. Nie ustala się obszarów wymagających scaleń nieruchomości.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i budowy infrastruktury
technicznej
§ 12. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolem (KD-Z 1/2) i (KD-D 1/2) oraz
nowo projektowanymi drogami o symbolach 1.KDD i 2.KD-D.
2. Dla dróg projektowanych 1.KD-D i 2.KD-D
ustala się:
1) klasa drogi: dojazdowa;
2) szerokośń w liniach rozgraniczających minimum
10 m;
3) w terenie zabudowanym minimum jednostronny chodnik;
4) lokalizowanie infrastruktury technicznej poza
terenem utwardzonym drogi.
3. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych na działkach budowlanych:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej należy
przewidzień min. 2 miejsca postojowe stałe,
wliczając w to miejsca garażowe;
2) na działkach usługowych liczba miejsc postojowych warunkowana będzie rodzajem usług,
jednak niemniej niż 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej.
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie:
1. Zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie z sieci wodociągowej, dopuszczając przebudowę odcinków sieci ze względów
technicznych i eksploatacyjnych;
2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się możliwośń korzystania z indywidualnych
studni lub innych systemów zaopatrzenia terenów w wodę.
2. Odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz
wód opadowych ustala się:
1) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji
sanitarnej, do czasu realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnie
przyobiektowe;
2) ustala się koniecznośń podczyszczenia ścieków
wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed odprowadzeniem ich
do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
rozwiązań w oparciu o istniejący system cieków
powierzchniowych, z wykorzystaniem lokalnego
istniejącego i projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych
przez administratora cieków;
4) dopuszcza się dla zabudowy jednorodzinnej
odprowadzenie wód opadowych na własny
nieutwardzony teren działki lub do dołów
chłonnych.
3. Zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) budowę sieci gazowej;
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2) dopuszcza się realizację infrastruktury pozwalającej na zaopatrzenie w gaz sieciowy oraz stosowanie indywidualnych ŝródeł zasilania.
4. Elektroenergetyki ustala się:
1) zasilanie w energię z istniejących i planowanych sieci średniego i niskiego napięcia;
2) modernizacja i rozbudowa sieci zasilającej w
postaci kabla ziemnego, dopuszcza się budowę
linii napowietrznych w przypadku, gdy nie ma
technicznych możliwości przeprowadzenia ich
pod ziemią.
5. Sieci teletechniczne należy prowadziń pod
powierzchnią terenu.
6. Gospodarki cieplnej ustala się:
1) gospodarka cieplna powinna zostań oparta na
indywidualnych ŝródłach pracujących na paliwie gazowym, ropopochodnych albo wykorzystujących energię elektryczną lub słoneczną;
2) dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych
na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę
lub węgiel) wyłącznie z paleniskiem ekologicznym;
3) zakazuje się lokalizowania zbiorników nadziemnych na gaz lub na inne paliwa w pasie terenu
położonym między liniami rozgraniczającymi
ulic a ścianą budynku.
7. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu niekolidujących z zainwestowaniem przesądzonym
niniejszym planem.
8. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadziń w liniach rozgraniczających dróg i ulic jako
podziemne – za zgodą zarządcy drogi. Dopuszcza
się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury
technicznej poza terenem dróg w sposób zapewniający możliwośń zabudowy działek.
9. Dopuszcza się możliwośń wymiany i remontów istniejących sieci infrastruktury technicznej,
a także korekty ich przebiegów.
Rozdział 11
Sposoby i terminy tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów
§ 14. Do czasu realizacji ustaleń planu teren objęty
opracowaniem może byń wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 1%.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Sara
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/616/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/
/616/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Wójt Gminy ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w dniu 27 września 2010 r.
w tygodniku „Wiadomości Świdnickie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Pszenno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu
ustalono na okres od 5 do 25 paŝdziernika 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 22 paŝdziernika 2010 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Świdnica można było składań do dnia
9 listopada 2010 r. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/
/616/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Określone w planie inwestycje zaliczone w poczet zadań własnych gminy mogą byń realizowane przez
Gminę Świdnica oraz administratorów i właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg
i ulic; dopuszcza się udział osób trzecich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub działających
na podstawie porozumień o charakterze cywilno-prawnym. Określenie terminów realizacji zadań nastąpi
według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane mogą byń etapowo, a ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą:
1) budżet gminy,
2) środki zewnętrzne, pochodzące m.in. z:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
45 4

455
45 5

UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Pszenno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku
z uchwałą nr XXIII/203/2008 Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno, zmienioną uchwałą
nr LXXV/615/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia
10 listopada 2010 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LXXV/616/2010 Rady Gminy
Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w obrębie wsi Pszenno § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego”.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Regina Adamska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
45 5
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UCHWAŁA NR LXXV/618/2010
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami), w związku z uchwalą nr LX/493/
/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego
2010 r., po stwierdzeniu zgodności projektu
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Opoczka.
§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, o którym mowa
w § 1, zwana dalej planem składa się z tekstu, który stanowi treśń uchwały, oraz rysunku wykonanego w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Ustalenia określone na rysunku planu miejscowego obowiązują w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu miejscowego
oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania
zawarte są w załączniku nr 2 i 3 do uchwały, rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 i 3 nie są
ustaleniami planu.
§ 3. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania:
1) Wyznacza się, określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem 1.U, przeznaczony pod
zabudowę usługową – zaplecze technicznoadministracyjne przedsiębiorstwa budowlanego.
2) Dopuszcza się realizację obiektów o funkcjach
niekolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenu, w szczególności:

− obiektów handlowych − innych niż wielkopowierzchniowe,
− magazynów i składów,
− budynków gospodarczych i garażowych,
− dróg wewnętrznych i parkingów,
− zieleni urządzonej i izolacyjnej,
− obiektów małej architektury.
3) Niezależnie od przeznaczenia terenu, w całym
obszarze objętym planem, dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu
w sposób określony w planie.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w granicach opracowania planu obowiązuje
zakaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów
o charakterze kontenerowym lub innych obiektów niespełniających wymagań określonych
w § 8 niniejszej uchwały, zakaz nie dotyczy
obiektów tymczasowych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;
2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych
typu siding oraz blachy trapezowej i falistej;
3) zakazuje się grodzenia terenu przy wykorzystaniu prefabrykowanych elementów betonowych.
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak
dla terenów zabudowy usługowej,
2) ponadnormatywne uciążliwości wynikające z
prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczań poza granice terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny,
3) nawierzchnię dróg wewnętrznych, parkingów
oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie produktami pochodzenia naftowego należy zabezpieczyń przed możliwością
przenikania do gruntu, wód powierzchniowych
i podziemnych substancji ropopochodnych
i innych substancji chemicznych,
4) do celów grzewczych, jak i technologicznych
stosowań przyjazne środowisku nośniki energii,

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 36

– 3220 –

5) usuwanie odpadów komunalnych rozwiązań
w oparciu o gminny system gospodarki odpadami,
6) usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku
prowadzenia działalności usługowej należy
rozwiązań w trybie przepisów szczególnych.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) przed rozpoczęciem realizacji inwestycji dokonań uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w zakresie konieczności prowadzenia robót ziemnych pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń informacji
wizualnej (reklamy, szyldy, tablice informacyjne) na terenie zawartym pomiędzy linią zabudowy a pasem drogowym drogi powiatowej
nr 2877 D, pod warunkiem że forma, kształt, kolorystyka i sposób oświetlania urządzeń informacji wizualnej nie będzie ograniczań użytkownikom drogi możliwości postrzegania znaków
i sygnałów drogowych.
§ 8. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń
12 m,
2) dachy strome dwu- lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem o kolorze i fakturze imitującym pokrycie ceramiczne,
3) wskaŝnik zabudowy nie może przekroczyń 50%
wielkości;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenu nie może byń mniejszy niż
50%.
§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów − nie
ustala się.
§ 10. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) obsługa komunikacyjna za pomocą jednego
wspólnego zjazdu z drogi powiatowej nr 2877D
przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy opracowania planu,
2) miejsce i warunki włączenia do układu komunikacyjnego określa zarządca drogi.
2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się
zasadę zbiorowego zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych z gminnego systemu
wodociągowego po jego rozbudowie;
2) w zakresie odprowadzania ścieków przyjmuje
się zasadę wyposażenia obszaru objętego planem w system kanalizacji sanitarnej zakończony
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oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Świdnica lub pozwalający na przerzut ścieków do istniejących komunalnych oczyszczalni na terenie
gmin sąsiednich; do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie
szczelnych, bezodpływowych zbiorników na
ścieki;
3) w zakresie odprowadzania wód:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych rozwiązań w oparciu o wewnętrzny
układ kanalizacji deszczowej powiązany
z systemem istniejących cieków powierzchniowych na warunkach określonych przez
administratora cieku,
b) dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyżej 1000 m²,
wymagane jest zastosowanie urządzeń eliminujących substancje ropopochodne i zawiesiny;
4) zakresie elektroenergetyki:
a) zasilanie w energię elektryczną z istniejących
sieci po ich rozbudowie,
b) modernizacja i rozbudowa sieci zasilającej
w postaci kabla ziemnego; dopuszcza się
budowę linii napowietrznych wyłącznie
w przypadku, gdy nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią.
§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem:
1) zakazuje się wydzielania działki przeznaczonej
pod zabudowę nieposiadającej bezpośredniego
dostępu do projektowanych lub istniejących
dróg publicznych lub wewnętrznych;
2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej nie
może byń mniejsza niż 2500 m2,
3) dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w pkt od 1 do 2 w przypadku wykonywania podziałów mających na celu:
a) wydzielenie terenów niezbędnych dla realizacji i prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
i komunikacji.
§ 12. Nie ustala się sposobów i terminów
tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.
§ 13. Stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty pobieranej z tytułu zbycia
nieruchomości, której wartośń wzrosła w związku
z uchwaleniem planu miejscowego, ustala się na
30 %.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Sara
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV/
/618/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/
/618/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Wójt Gminy ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w dniu 27 września 2010 r.
w tygodniku „Wiadomości Świdnickie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Opoczka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu ustalono na okres od 5
do 25 paŝdziernika 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy. Dyskusja publiczna odbyła się dnia
22 paŝdziernika 2010 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Świdnica można było składań do dnia 9 listopada 2010 r.
Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również
w trakcie dyskusji publicznej.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/
/618/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Określone w planie inwestycje zaliczone w poczet zadań własnych gminy mogą byń realizowane
przez Gminę Świdnica oraz administratorów i właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz
dróg i ulic; dopuszcza się udział osób trzecich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub działających na podstawie porozumień o charakterze cywilno-prawnym. Określenie terminów realizacji zadań
nastąpi według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane mogą byń etapowo, a ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą:
1) budżet gminy,
2) środki zewnętrzne, pochodzące m.in. z:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
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UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi
Opoczka
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 póŝn. zm.), art. 20
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku
z uchwałą nr LX/493/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka, uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1. W uchwale nr LXXV/618/2010 Rady
Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Regina Adamska

45 7

458
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UCHWAŁA NR LXXV/619/2010
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik
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 póŝn. zm.), art. 20 ust.
1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku
z uchwałą nr LI/441/2009 Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik, gmina Świdnica, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Świdnica zatwierdzonego
uchwałą nr LV/468/2009 Rady Gminy Świdnica
z dnia 4 grudnia 2009 r., uchwala się, co następuje:

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy
przez to rozumień podstawowe funkcje, pod
które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi teren;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy
przez to rozumień funkcje, które mogą byń
wprowadzone na danym terenie w celu uzupełnienia i wzbogacenia funkcji podstawowej terenu; funkcje te nie mogą przekraczań 50% terenu
przeznaczonego pod funkcję podstawową;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumień wyznaczoną na rysunku planu linię,
której nie może przekroczyń frontowa ściana
budynku;
7) terenie biologicznie czynnym – zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych.

Rozdział 1

§ 3. W granicach planu obowiązują następujące ustalenia:
1) w tekście planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania,
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
f) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
h) szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym,

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Jagodnik.
2. Granice terenu objętego planem, o którym
mowa w ust. 1, wyznaczone są na rysunku planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do planu – załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroń w uchwale i na rysunkach planu
jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumień niniejszą
zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego we wsi
Jagodnik;
2) rysunku planu − należy przez to rozumień załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące
integralną częśń planu;
3) terenie – należy przez to rozumień obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
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i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
l) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) na rysunku planu w zakresie ustalonym legendą.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi o symbolu 1.U
ustala się podstawowe przeznaczenie pod zabudowę obiektami i urządzeniami obsługi komunalnej.
2. Na ww. terenie ustala się możliwośń realizacji:
1) ujęń wody podziemnej;
2) baz, składów, magazynów;
3) budynków administracyjnych i socjalnych;
4) budynków i obiektów służebnych uzdatnianiu
wody.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację:
1) zabudowy gospodarczej związanej z funkcją
podstawową terenu, hurtowni;
2) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
3) parkingów samochodowych;
4) dróg dojazdowych niezbędnych dla obsługi
terenu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz stosowania nienaturalnych okładzin elewacyjnych, typu siding;
2) zakaz budowy ogrodzeń pełnych (murów) od
strony dróg.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska przyrodniczego:
1) nawierzchnie dojazdowe należy zabezpieczyń
przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych;
2) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych
paliw ekologicznych (np. gaz, energia elektryczna, olej opałowy);
3) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych
paliw stałych, z których poziom emisji substan-

Poz. 458

cji szkodliwych do powietrza nie przekracza
ustalonych norm;
4) uciążliwości wynikające z charakteru prowadzonej działalności nie mogą przekraczań wartości dopuszczalnych na granicy nieruchomości
lub wyznaczonych decyzjami stref uciążliwości.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 7. 1. W granicach obszaru objętego planem
nie występują obiekty i obszary, dla których określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.
2. W przypadku odkryń zabytków archeologicznych, należy przeprowadziń badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony
zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. W granicach obszaru objętego planem nie
występują obiekty zaliczane do dóbr kultury
współczesnej podlegające ochronie.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 9. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakazuje się stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności
osobom niepełnosprawnym.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 10. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1.U obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 8 m od linii
rozgraniczającej drogi o symbolu KD-Z oraz 6 m
od linii rozgraniczającej dróg o symbolach
KD-D;
2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczań
40% powierzchni całkowitej działki budowlanej;
3) wysokośń projektowanej zabudowy ustala się
do dwóch kondygnacji naziemne, jednak nie
więcej niż 12 m;
4) dachy płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu
połaci dachowych w granicach od 25° do 45;
5) należy w zagospodarowaniu działek przeznaczyń pod zagospodarowanie biologicznie czynne minimum 15% ich powierzchni.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 11. 1. Na rysunku planu ustalono granicę
strefy ochrony ujęcia wody podziemnej z utworów
trzeciorzędowych w Jagodniku, gm. Świdnica,
podlegającej ochronie na podstawie przepisów
Prawa Wodnego jako teren ochrony bezpośredniej.
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2. W granicach ww. strefy stosuje się nakazy,
zakazy i ograniczenia zgodnie z wydaną przez Starostę Świdnickiego decyzją nr 27/09 z dnia
28 sierpnia 2009 r. pismem nr ROŚ.6223-25/09.
3. W granicach strefy dopuszcza się lokalizację
obiektów i urządzeń służących do wydobywania
i uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i drogową.
§ 12. Na rysunku planu ustalono granicę obszaru potencjalnego zagrożenie powodzią od rzeki
Piławy, określoną na podstawie „Studium ochrony
przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy”.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 13. Na obszarze planu dopuszcza się scalanie i wtórny podział nieruchomości.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i budowy infrastruktury
technicznej
§ 14. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD-Z i KD-D.
2. Dopuszcza się realizację drogi dojazdowej,
niezbędnej do obsługi terenu, o minimalnej szerokości 3,5 m.
§ 15. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę z sieci istniejących.

Poz. 458

§ 16. 1. Ścieki bytowe odprowadzań poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody
podziemnej.
2. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się lokalizację zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni
przyobiektowych.
Rozdział 11
Sposoby i terminy tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów
§ 17. Do czasu realizacji ustaleń planu teren
objęty opracowaniem może byń wykorzystywany
w sposób dotychczasowy.
Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 1%.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Sara
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV/
/619/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/
/619/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Wójt Gminy Świdnica w dniu 26.04.2010 r. ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie
„Tygodnik Świdnicki” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jagodnik wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Wyłożenie projektu planu ustalono na okres od 04.05.2010 r. do
01.06.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4. Dyskusja publiczna odbyła się
21.05.2010 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu planu do Wójta Gminy Świdnica można było składań do 15.06.2010 r. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich
składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/
/619/2010 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Określone w planie inwestycje zaliczone w poczet zadań własnych gminy mogą byń realizowane przez
Gminę Świdnica oraz administratorów i właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg
i ulic; dopuszcza się udział osób trzecich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub działających
na podstawie porozumień o charakterze cywilno-prawnym. Określenie terminów realizacji zadań nastąpi
według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane mogą byń etapowo, a ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą:
1) budżet gminy,
2) środki zewnętrzne, pochodzące m.in. z :
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
45 8
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UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę nr LXXV/619/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik
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 póŝn. zm.), art. 20
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku
z uchwałą nr LI/441/2009 Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LXXV/619/2010 Rady Gminy
Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w obrębie wsi Jagodnik § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
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od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

Poz. 459,460

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Regina Adamska

45 9
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UCHWAŁA NR VII/27/2011
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr X/57/2007 Rady Gminy
Świdnica z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Świdnica załącznik
nr 3 do Statutu Gminy Świdnica otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Regina Adamska

Załącznik do uchwały nr VII/27/2011
Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego
2011 r.
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1. Gminny Zespół Oświaty
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
3. Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica
Witoszów Górny 37, 58-100 Świdnica
4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
5. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie
Słotwina 36, 58-100 Świdnica
6. Przedszkola Gminy Świdnica
1) Przedszkole w Pszennie
ul. Wrocławska 15a, 58-125 Pszenno
2) Przedszkole w Witoszowie Dolnym
Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica
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7. Szkoły Podstawowe Gminy Świdnica
1) Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
Bystrzyca Górna 64, 58-114 Lubachów
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu
Grodziszcze 63 A, 58-112 Grodziszcze
3) Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej
Lutomia Dolna 12, 58-113 Lutomia Dolna
4) Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie
Mokrzeszów 23 A, 58-160 Świebodzice
5) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno
6) Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica
8. Gimnazja Gminy Świdnica
1) Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej
Lutomia Dolna 12, 58-113 Lutomia Dolna
2) Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie
ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno
3) Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica
9. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie
Lubachów 12, 58-114 Lubachów.
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UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211,
art. 212 ust. 1 pkt 1−8 i 10, art. 214 pkt 1–2, art. 215,
art. 222, art. 235−237, art. 239, art. 258, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169,
art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. I. Dochody budżetu powiatu w wysokości
40.400.000,- zł,
w tym:
1) Dochody bieżące – 31.185.643,- zł,
2) Dochody majątkowe – 9.214.357,- zł.
Plan dochodów budżetu powiatu stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. II. Wydatki budżetu powiatu w wysokości
43.700.000,- zł,

w tym:
1) Wydatki bieżące – 29.299.827,- zł,
2) Wydatki majątkowe – 14.400.173,- zł.
Plan wydatków budżetu powiatu stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków na zakupy inwestycyjne stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ŝródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.300.000,- zł powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 1.800.000,- zł stanowiń będzie przychód pochodzący z:
− zaciągniętego kredytu długoterminowego w
kwocie 5.100.000,- zł.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2011 stanowi
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
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§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – 140.886,- zł,
w tym:
− ogólną w kwocie – 50.886,- zł,
− celową z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie –
90.000,- zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikające z odrębnych ustaw.
Wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 220.000,-zł.
Wydatki
nimi
finansowane
w
wysokości
220.000,- zł,
w tym: wydatki bieżące 160.690,- zł,
dotacje 29.310,- zł,
wydatki
majątkowe
/zakupy
inwestycyjne/
(− 30.000,- zł).
§ 7. 1. Plan dochodu rachunków dochodów
jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych
w łącznej kwocie 785.000,- zł stanowi załącznik
nr 9.
§ 8. Wysokośń dotacji z budżetu Powiatu
uchwala się na kwotę − 1.168.351,- zł.
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 903.310,- zł z podziałem na dotacje:
a) podmiotowe w kwocie 565.000,-zł,
b) celowe w kwocie 338.310,- zł.
2. Dla jednostek z poza sektora finansów publicznych w wysokości 265.041,- zł z podziałem na
dotacje:
a) celowe w kwocie 265.041,- zł.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 roku stanowi załącznik nr 10.
§ 9. Plan dochodów na rok 2011 związanych
z realizacją zadań które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa stanowi załącznik nr 11.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągania
kredytów i pożyczek w kwocie 7.100.000,- zł, w tym
na:
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1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
− w kwocie 2.000.000,- zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów − w kwocie
1.800.000,- zł,
3. sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011
roku w kwocie 3.300.000,-zł.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)
a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2.000.000,- zł,
b) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu określonego w uchwale budżetowej
na rok 2011 w kwocie 3.300.000,- zł,
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów w kwocie 1.800.000,- zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków powiatu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami,
3) dokonywania zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek gromadzonych
na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do
kwoty 1.000.000,- zł,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6) wnoszenia zabezpieczenia w postaci weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową dla kredytów, oraz wykorzystywanych środków unijnych.
§ 12. Obsługę bankową Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej powierza się Bankowi
Zachodniemu WBK S.A. Środa Śląska, który został
wybrany na zasadach określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
Witold Rutkowski
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ZARZĄDZENIE NR 8.IV/11
STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bolesławieckiego
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2011 w Domu Dziecka
p.w. św. Józefa w Bolesławcu prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek – Prowincja Wrocławska w wysokości 2300,87 zł (słownie złotych:
dwa tysiące trzysta 87/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Bolesławiecki:
Cezary Przybylski
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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 2 lutego 2011 r.

OWA-4210-11(3)/2011/13318/IVZM2/RWR
DE C YZ JA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b,
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18),
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
INTERPEP, EC ZAKRZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Spółka komandytowa,
z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, które posiada:
− numer 0000227886 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
− numer identyfikacji podatkowej (NIP): 951-213-12-18,
zawartego w piśmie z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: TZ(2)/2010/2011/13318/
/AS) o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła,
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postanawiam
zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy
dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 10 września 2010 r. nr OWA-4210-35(6)/2010/13318/IV/
/RWR, na okres do 31 sierpnia 2012 r. i zmienioną decyzją z dnia 10 listopada 2010 r. nr OWA-4210-65(3)/2010/13318/IVZM/RWR.
UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na wytwarzanie ciepła − decyzją Nr WCC/1137/13318/W/OWA/
/2005/RW z dnia 20 lipca 2005 r.
Na podstawie powyższej koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło Zakłady „POLAR” S.A.
we Wrocławiu.
Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 10 września
2010 r. nr OWA-4210-35(6)/2010/13318/IV/RWR, zmieniona następnie decyzją z dnia 10 listopada 2010 r.
nr OWA-4210-65(3)/2010/13318/IVZM/RWR.
Odpowiadając na pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010 r. (znak: OWA4210-102(10)/2010/6/RW), Przedsiębiorstwo, pismem z dnia 18 stycznia 2011 r. (znak: TZ(2)/2010/2011/
/13318/AS) zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany tej taryfy w zakresie wysokości określonych
w niej cen za ciepło w związku ze zmianą (zmniejszeniem) wielkości kosztów zakupu paliwa gazowego.
Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okolicznośń przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. zmniejszenie kosztów
zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie
obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane zmianą cen paliwa gazowego, które zostały przedstawione w zmianie taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-53(8)/2010/652/III/AG w dniu
16 grudnia 2010 r., która obowiązuje do dnia 31 marca 2011 r.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi
w art. 44−46 Prawa energetycznego oraz przepisami obowiązującego rozporządzenia taryfowego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której
strona nabyła prawo, może byń w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
Zmiana niniejszej taryfy leży w interesie odbiorcy ciepła, ponieważ opłaty, jakie wnosi on z tytułu
zaopatrzenia w ciepło, powinny zapewniń Przedsiębiorstwu pokrycie wyłącznie uzasadnionych kosztów
prowadzenia działalności w tym zakresie, w tym uzasadnionych kosztów paliwa gazowego, które stanowią podstawową pozycję kosztów dostarczania ciepła do odbiorcy. Zatem za zmianą tej taryfy przemawia słuszny interes społeczny.
Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego).Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji
Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czyniń zadośń wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierań oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierań wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DY R E KTO R
ODDZIAŁU CENTRALNEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w Warszawie

Adam Dobrowolski
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INTERPEP, EC Zakrzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa

ZMIANA
TARYFY DLA CIEPŁA

DY R E KTO R
ODDZIAŁU CENTRALNEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w Warszawie

Adam Dobrowolski
4 63

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 36

– 3264 –

Poz. 464

464
4 64

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składach Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego oraz Rady Miejskiej Bielawy, Rady Miejskiej w Strzegomiu i Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. − Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r.
Nr 6, poz. 114), Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu
podaje do publicznej wiadomości, że
1) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwałą nr III/16/10 dnia 28 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym Nr 4 mandatu radnej Pani Zuzanny BIELAWSKIEJ z listy nr 5 KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚŃ
Na jej miejsce, uchwałą tej samej Rady nr IV/25/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. wstąpiła Pani Danuta Joanna SITNIK − kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niej przesłanka, o której mowa w art. 190
ust. 1 pkt 4 Ordynacji.
2) Rada Miejska Bielawy uchwałą nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu
wyborczym nr 3 mandatu radnego Pana Ryszarda Jerzego DŜWINIELA z listy Nr 20 KWW RYSZARDA
DŜWINIELA
Na jego miejsce, uchwałą tej samej Rady nr III/26/10 z dnia 29 grudnia 2010r. wstąpiła Pani Jadwiga
Mariolla JONAS − kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę
głosów, nie utraciła prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niej przesłanka, o której mowa
w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji.
3) Rada Miejska Bielawy uchwałą nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu
wyborczym nr 2 mandatu radnego Pana Andrzeja Ireneusza HORDYJA z listy Nr 20 KWW RYSZARDA
DŜWINIELA
Na jego miejsce uchwałą tej samej Rady nr III/27/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. wstąpił Pan Tomasz Jerzy WOJCIECHOWSKI − kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa
w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji.
4) Rada Miejska w Strzegomiu uchwałą nr 88/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Zbigniewa Tadeusza SUCHYTY z listy nr 24 KWW LDiS
Na jego miejsce uchwałą tej samej Rady nr 1/11z dnia 31 stycznia 2011r. wstąpił Pan Przemysław
Marcin STEMPNIEWICZ − kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa
w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji.
5) Rada Miejska w Strzegomiu uchwałą nr 89/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Wiesława Roberta WITKOWSKIEGO z listy nr 18 KWW
WIESŁAW WITKOWSKI
Na jego miejsce uchwałą tej samej Rady nr 2/11 z dnia 31 stycznia 2011r. wstąpił Pan Janusz Ignacy
FLAMAN − kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie
utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1
pkt 4 Ordynacji.
6) Rada Miejska Wałbrzycha uchwałą nr IV/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. stwierdziła wygaśnięcie
w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Dariusza LENDY z listy nr 1 KW SLD
Na jego miejsce uchwałą tej samej Rady nr V/22/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. wstąpił Pan Zdzisław
DOBROWOLSKI − kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190
ust. 1 pkt 4 Ordynacji.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu:
Maciej Ejsmont
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej
w Trzebnicy
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. − Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu
podaje do wiadomości publicznej, iż:
Rada Miejska w Trzebnicy:
− uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnej Jadwigi Janiszewskiej z listy nr 20 – KWW MARKA DŁUGOZIMY.
Na jej miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr VI/40/11 z dnia 31 stycznia 2010 r. wstąpił Mateusz
Stanisz – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
− uchwałą nr V/26/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Daniela Piotra Buczaka z listy nr 20 – KWW MARKA DŁUGOZIMY.
Na jego miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr VI/41/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. wstąpił Andrzej
Krzysztof Łoposzko – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów.
Komisarz Wyborczy we Wrocławiu:
Wacława Macińska
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•

Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywań w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa
Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl

•

Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004−3005,
w godz. 9−15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
2) Internet na stronie: http://www.duw.pl
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