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UCHWAŁA NR VII/67/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokośń stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – zgodnie z regulaminem
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała nr XXV/350/08 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania sty-

pendiów sportowych dla zawodników (Dz. Urz.
Woj. Dol. Nr 99, poz. 1143);
2) uchwała nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 99, poz. 1144).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
Jerzy Pokój
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Załącznik do uchwały nr VII/67/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 10 lutego 2011 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1. Stypendia sportowe dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, zwane dalej
stypendiami, przyznawane są za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.
§ 2. Osoba fizyczna może otrzymań stypendium za osiągnięte wyniki sportowe jeżeli spełnia
jedno z czterech kryteriów:
1) zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy –
w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
2) zdobyła medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, a jednocześnie w tym samym roku była reprezentantem
Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy –
w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
3) była reprezentantem Polski w zespołowych
grach sportowych na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy – w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
4) była uczestnikiem Igrzysk Paraolimpijskich,
Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub medalistą Mistrzostw Polski albo wyróżnia się w sportach osób niepełnosprawnych;
a ponadto spełniła poniższe kryteria:
5) ma miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego;
6) kontynuuje naukę w szkole lub na studiach
wyższych;
7) zobowiąże się do realizacji programu szkolenia
sportowego;
8) nie ma nałożonej kary dyscyplinarnej przez organ statutowy właściwy ze względu na przynależnośń osoby fizycznej, która osiągnęła wysoki
wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.
§ 3. 1. Pozbawia się osobę fizyczną stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, jeżeli:
1) przerwała ciągłośń realizacji programu szkolenia sportowego z przyczyn innych niż zdrowotne;
2) nie wzięła udziału w zawodach o Mistrzostwo
Polski wykazanych w programie szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy z przyczyn
innych niż zdrowotne;
3) nałożona została kara dyscyplinarna przez organ statutowy właściwy ze względu na przyna-

leżnośń osoby fizycznej, która osiągnęła wysoki
wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym;
4) utraciła zdolnośń do uprawiana sportu przez
okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego
kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust.1
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku
(Dz. U. Nr 127, poz. 857);
5) zmieniła miejsce zamieszkania poza teren województwa dolnośląskiego;
6) przerwała naukę w szkole lub na studiach wyższych.
2. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest
zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia właściwej komórki merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego
o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§ 4. Stypendia sportowe przyznaje i pozbawia
w drodze uchwały Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą
składań:
1) osoby fizyczne, które osiągnęły wysokie wyniki
sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia wniosek składa rodzic
lub opiekun prawny,
b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia wniosek składa
osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem
prawnym;
2) w szczególności działające na terenie województwa dolnośląskiego:
a) kluby sportowe,
b) związki sportowe,
c) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
§ 6. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek wraz z załącznikami składa się
w departamencie realizującym zadania w zakresie
sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w terminie od 2 stycznia do
31 stycznia każdego roku, jedynie w 2011 roku
ustala się termin składania wniosku wraz z załącznikami od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa
w ust. 2 decyduje data stempla pocztowego.
4. Wnioski wraz z załącznikami złożone po
terminie, o którym mowa w ust. 2 lub niezgodne
z wzorem, niekompletne lub niewypełnione nie
będą rozpatrzone.
5. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku
dokonuje Komisja powołana uchwałą Zarządu
Województwa Dolnośląskiego.
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§ 7. 1. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Dolnośląskiego biorąc pod uwagę ocenę
merytoryczną Komisji.
2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznaje stypendia w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Dolnośląskiego.
3. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie do 10 miesięcy w ciągu roku.
4. Stypendium wynosi do 1 200 zł brutto miesięcznie z uwzględnieniem ust. 6.
5. Środki przyznane na stypendia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe reprezentujących konkurencje nie olimpijskie
nie mogą przekroczyń 10% ogólnej kwoty zarezerwowanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na stypendia.
6. Indywidualna wysokośń stypendium, które
przyznaje Zarząd Województwa Dolnośląskiego
uzależniona jest od:
1) znaczenia dyscypliny dla Województwa Dolnośląskiego i rangi osiągniętego wyniku;

Poz. 570

2) środków zabezpieczonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa
Dolnośląskiego co oznacza, że pozytywna ocena
formalna i merytoryczna Komisji nie jest jednoznaczna z przyznaniem stypendium;
3) liczby osób fizycznych, które osiągnęły wyniki
sportowe wymienione w § 2, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby fizyczne, które zdobyły medale na imprezach
rangi Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,
Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata i Europy.
§ 8. Podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie przez osobę fizyczną, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe, umowy określającej szczegółowe warunki wypłaty stypendium. Niepodpisanie
umowy w ciągu 14 dni przed wypłatą stypendium
za pierwszy miesiąc, na który zostało ono przyznane, jest równoznaczne z rezygnacją tej osoby ze
stypendium i skutkuje pozbawieniem jej stypendium sportowego.
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UCHWAŁA NR VII/77/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
biorącym udział jako partnerzy podprojektów w miniprogramie projektu DISTRICT+, realizowanym
w ramach programu INTERREG IVC, na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań wynikających
z uczestnictwa w podprojektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
a także sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o
udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku biorącym udział jako
partnerzy podprojektów w miniprogramie projektu
DISTRICT+ realizowanym w ramach programu
INTERREG IVC, na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań wynikających z uczestnictwa
w podprojektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także sposobu ich rozliczania
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
§ 2. Udzielanie dotacji celowych z budżetu
Województwa Dolnośląskiego oraz ich rozliczanie
odbywa się na zasadzie jawności.
§ 3. 1. Dotacja może byń udzielona tylko tym
podmiotom, których projekty zostały wybrane
w trakcie otwartego konkursu podprojektów ogłoszonego przez Komitet Sterujący projektu zgodnie
z wytycznymi określonymi w podręczniku programu INTERREG IVC.
2. Podstawą do otrzymania dotacji jest podpisanie Umowy dotacji z Partnerem regionalnym.
3. Umowa dotacji nie może byń podpisana
wcześniej niż Umowa podmiotu z Partnerem Wiodącym Podprojektu (Umowa partnerska podprojektu) oraz Umowa Partnera Wiodącego Podprojektu z Partnerem Wiodącym Projektu (Umowa
o realizacji podprojektu).
§ 4. Dofinansowanie jest przekazywane
w formie refundacji do 100% poniesionych przez
Partnera Podprojektu wydatków kwalifikowalnych
(w tym 85% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i do 15% z budżetu
Województwa Dolnośląskiego) na podstawie pół2

rocznych raportów merytorycznych i finansowych
Partnerów Podprojektu (włącznie z Oświadczeniem
Wydatków Kwalifikowalnych, ang. „Statement of
Eligible Expenditure”) potwierdzonych certyfikatem kontroli pierwszego stopnia przeprowadzonej
zgodnie z wytycznymi programu INTERREG IVC
i po otrzymaniu środków finansowych od Partnera
Wiodącego Projektu.
§ 5. Rozliczanie podprojektów następuje na
podstawie informacji i raportów partnerów podprojektów, którym przyznano dotacje i odbywa się
zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku
Programu INTERREG IVC i zasadami miniprogramu projektu DISTRICT+ oraz zgodnie z zapisami
umowy partnerskiej podpisanej przez Województwo Dolnośląskie z partnerem wiodącym projektu
DISTRICT+.
§ 6. Kontrola wydatków partnerów podprojektów jest przeprowadzana i ostatecznie potwierdzana przez kontrolera pierwszego stopnia z Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie przed wypłatą
dotacji, zgodnie z zasadami Programu INTERREG
IVC i miniprogramu projektu DISTRICT+. Urząd
Marszałkowski dokonuje kontroli weryfikując raport Partnera Podprojektu i ewentualnie wnioskując o dodatkowe wyjaśnienia.
§ 7. Szczegółowe zasady przekazywania środków finansowych zostaną określone w umowie
dotacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
Jerzy Pokój
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UCHWAŁA NR VII/78/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
biorącym udział jako partnerzy podprojektów w projekcie–miniprogramie EnercitEE, realizowanym
w ramach programu INTERREG IVC, na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań wynikających
z uczestnictwa w podprojektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
a także sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb postępowania
o udzielanie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku biorącym udział
jako
partnerzy
podprojektów
w projekcie–
miniprogramie EnercitEE realizowanym w ramach
programu INTERREG IVC, na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań wynikających z
uczestnictwa w podprojektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego
zadania.
§ 2. Udzielanie dotacji celowych z budżetu
Województwa Dolnośląskiego oraz ich rozliczanie
odbywa się na zasadzie jawności.
§ 3. 1. Dotacja może byń udzielona tylko tym
podmiotom, których projekty zostały wybrane
w trakcie otwartego konkursu podprojektów ogłoszonego przez Komitet Sterujący projektu zgodnie
z wytycznymi określonymi w podręczniku programu INTERREG IVC.
2. Podstawą do otrzymania dotacji jest podpisanie Umowy dotacji z Partnerem Regionalnym.
3. Umowa dotacji nie może byń podpisana
wcześniej niż Umowa podmiotu z Partnerem Wiodącym Podprojektu (Umowa partnerska podprojektu) oraz Umowa Partnera Wiodącego Podprojektu z Partnerem Wiodącym Projektu (Umowa
o realizacji podprojektu).
§ 4. Dofinansowanie jest przekazywane
w formie refundacji do 100% poniesionych przez
Partnera Podprojektu wydatków kwalifikowalnych
(w tym 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% z budżetu Województwa Dolnośląskiego) na podstawie półrocz3

nych raportów merytorycznych i finansowych
Partnerów Podprojektu (włącznie z Oświadczeniem
Wydatków Kwalifikowalnych, ang. „Statement of
Eligible Expenditure”) potwierdzonych certyfikatem kontroli pierwszego stopnia przeprowadzonej
zgodnie z wytycznymi programu INTERREG IVC
i po otrzymaniu środków finansowych od Partnera
Wiodącego Projektu.
§ 5. Rozliczanie podprojektów następuje na
podstawie informacji i raportów partnerów podprojektów, którym przyznano dotacje i odbywa się
zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku
Programu INTERREG IVC i zasadami projektu–
miniprogramu EnercitEE oraz zgodnie z zapisami
umowy partnerskiej podpisanej przez Województwo Dolnośląskie z partnerem wiodącym projektu
EnercitEE.
§ 6. Kontrola wydatków partnerów podprojektów jest przeprowadzana i ostatecznie potwierdzana przez kontrolera pierwszego stopnia z Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie przed wypłatą
dotacji, zgodnie z zasadami Programu INTERREG
IVC i projektu–miniprogramu EnercitEE. Urząd
Marszałkowski dokonuje kontroli weryfikując raport Partnera Podprojektu i ewentualnie wnioskując o dodatkowe wyjaśnienia.
§ 7. Szczegółowe zasady przekazywania środków finansowych zostaną określone w umowie
dotacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
Jerzy Pokój
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UCHWAŁA NR 19/V/2011
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz warunki jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku,
Nr 180, poz.1493 ze zm.) oraz uchwała Rady Miasta
Piechowice nr 3/II/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej
Piechowice na 2011 rok” uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 4/II/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:
1. w załączniku do uchwały nr 4/II/2010 Rady
Miasta Piechowice z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania w § 4 ust 1 skreśla się:
pkt 3), 4), 5), 6).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta w Piechowicach oraz
w formie pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
Daniel Potkański
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UCHWAŁA NR V/26/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 28 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica
w zakresie najmu lokali użytkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/105/03 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie
ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto
Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stawka
podstawowa czynszu za lokale użytkowe położone w centrum i strefie centralnej wynosi
4,10 zł za 1 m2, a w strefie śródmiejskiej i peryferyjnej 4,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego. Stawka podstawowa dla lokali gastro-

nomicznych położonych w centrum i strefie
centralnej wynosi 3,40 zł za 1 m2, a w strefie
śródmiejskiej i peryferyjnej 3,30 zł za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego.”;
2) załącznik nr 1 „Tabela współczynników przeliczeniowych stawek czynszu najmu za lokale
użytkowe oraz minimalnych stawek czynszu”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Gadzińska
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Załącznik do uchwały nr V/26/11 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia
2011 r.
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UCHWAŁA NR V/49/11
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Szpitalnej we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.2)) w związku z uchwałą
nr XXXVIII/1194/09 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szpitalnej
we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 9, poz. 224) Rada Miejska Wrocławia
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Szpitalnej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar
ograniczony ulicami: Tęczową, Kolejową, Prostą,
Grabiszyńską, Wysoką, Pochyłą i Zdrową, przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze
względu na brak dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak
takich terenów;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze
względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
5) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;
6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
7) granic terenów służących organizacji imprez
masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników
oraz ich stref ochronnych.
§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której
nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co
najmniej z jednej strony budynku, znajduje się
powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana
nad nią kondygnacja;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz
określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii,
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami
do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów
budynków, których zasięg może byń ograniczony w ustaleniach planu;
4) nośnik reklamowy – obiekt służący reklamie;
5) obiekt wbudowany w budynek – pomieszczenie lub wyodrębniona grupa powiązanych ze
sobą pomieszczeń, stanowiące funkcjonalną
całośń, należącą do danej kategorii przeznaczenia terenu i znajdujące się w budynku,
w którym zajmuje nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej;
6) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi byń usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej
ściany budynku i określonych w ustaleniach
planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie
stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejśń
i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
7) obszar zabudowany A – obszar zajęty przez
rzut na powierzchnię terenu wszystkich kondygnacji naziemnych budynku lub budynków
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
8) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
9) parking samodzielny wielopoziomowy – wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów,
w którym podstawowej funkcji parkingowej
może towarzyszyń funkcja uzupełniająca;
10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako
jedyne są dopuszczone na danym terenie;
11) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci elektroenergetycznej,
oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;
12) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny
szereg drzew, którego przerwanie jest możli-
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we na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;
teren – częśń obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą
składań się: wydzielone drogi rowerowe,
ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ulice w strefach ograniczonej
prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
wskaźnik intensywności zabudowy działki
budowlanej – stosunek sumy powierzchni
wszystkich naziemnych kondygnacji budynków liczonych w zewnętrznym obrysie ścian
do powierzchni działki budowlanej, na której
usytuowane są te budynki;
wydzielenie wewnętrzne – częśń terenu oznaczona symbolem.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem tożsame
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) symbole terenów;
4) granice wydzieleń wewnętrznych;
5) symbole wydzieleń wewnętrznych;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) obowiązujące linie zabudowy;
8) miejsca zmiany rodzaju lub końca linii zabudowy;
9) obiekty objęte ochroną konserwatorską na
mocy ustaleń planu;
10) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
11) szpaler drzew.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik
nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumień budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania
lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują
się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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2) handel detaliczny małopowierzchniowy A –
należy przez to rozumień obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz punkty
sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej
kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem
stacji paliw;
3) gastronomia – należy przez to rozumień restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, koktajlbary, winiarnie,
puby, stołówki, obiekty służące działalności
kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
4) rozrywka – należy przez to rozumień dyskoteki,
kluby, w tym kluby muzyczne, sale taneczne,
kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
5) obiekty upowszechniania kultury – należy
przez to rozumień domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
6) pracownie artystyczne – należy przez to rozumień pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
7) biura – należy przez to rozumień budynki lub
ich części, w których prowadzi się działalnośń
związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości,
wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem
interesów, pracami badawczo-rozwojowymi,
archiwizowaniem, działalnością wydawniczą,
reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług
turystycznych poza udzielaniem noclegów,
przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów
telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem
przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi,
konserwacją
i naprawą
sprzętu i wyposażenia biurowego, a także podobną działalnośń, której nie prowadzi się
w budynkach lub ich częściach należących do
innych kategorii przeznaczenia terenu;
8) obiekty hotelowe – należy przez to rozumień
budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty,
domy wycieczkowe, gospody, schroniska w
tym schroniska młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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9) usługi drobne – należy przez to rozumień
obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich,
pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania,
łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
10) poradnie medyczne – należy przez to rozumień
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
11) pracownie medyczne – należy przez to rozumień pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie
ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku
kostnego, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
12) żłobki;
13) edukacja – należy przez to rozumień przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
14) obiekty kształcenia dodatkowego – należy
przez to rozumień obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalnośń wspomagająca proces nauczania, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty
do nich podobne, w tym szkoły, nienależące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;
15) produkcja drobna – należy przez to rozumień
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie,
lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych
i ciastkarskich, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
16) obiekty do parkowania;
17) zieleń parkowa;
18) skwery;
19) place zabaw;
20) terenowe urządzenia sportowe – należy przez
to rozumień niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym kąpieliska i plaże,
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
21) kryte urządzenia sportowe – należy przez to
rozumień kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
22) ulice;
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

place;
drogi wewnętrzne;
ciągi piesze;
ciągi pieszo-rowerowe;
stacje transformatorowe;
stacje gazowe;
obiekty infrastruktury wodociągowej – należy
przez to rozumień studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania
wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty
do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
30) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy
przez to rozumień wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
1) obiekty usługowe – grupa obejmuje kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,
b) gastronomia,
c) obiekty upowszechniania kultury,
d) pracownie artystyczne,
e) biura,
f) usługi drobne,
g) produkcja drobna;
2) obiekty rekreacyjne – grupa obejmuje kategorie:
a) zieleń parkowa,
b) skwery,
c) place zabaw;
3) obiekty sportowe − grupa obejmuje kategorie:
a) terenowe urządzenia sportowe,
b) kryte urządzenia sportowe;
4) obiekty infrastruktury technicznej – grupa
obejmuje kategorie:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) obiekty infrastruktury wodociągowej,
d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej;
5) obiekty infrastruktury drogowej – grupa obejmuje kategorie:
a) obiekty do parkowania,
b) drogi wewnętrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi pieszo-rowerowe.
3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy
śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie;
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2) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio
przy tej granicy;
3) budynki dopuszcza się wyłącznie na działkach
budowlanych z bezpośrednim dostępem do
drogi publicznej lub wewnętrznej;
4) na dachach budynków nie dopuszcza się urządzeń budowlanych i instalacji;
5) wymiar pionowy budowli, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego
punktu, nie może byń większy niż 5 m, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4;
6) ustalenie pkt 5 nie dotyczy obiektów mostowych oraz nasypów kolejowych, których wymiar pionowy, mierzony od poziomu terenu
przy tych obiektach do ich najwyższego punktu,
nie może byń większy niż 49 m;
7) nie dopuszcza się wolno stojących budynków
gospodarczych;
8) powierzchnia użytkowa produkcji drobnej nie
może byń większa niż 200 m2.
§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:
1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń;
2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
1MW/1, 1MW/2, 2MW/1, 2MW/2, 3MW, 4MWU/1, 4MW-U/2, 4MW-U/3, 4MW-U/4, 4MW-U/5,
4MW-U/6, 4MW-U/7, 4MW-U/8, 4MW-U/9,
5MW-U, 6U należą do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.
§ 7. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską
następujące obiekty wskazane na rysunku planu:
1) budynki przy ul. Grabiszyńskiej nr 51, 53, 55, 57,
59, 61/65, 75, 75a, 89, budynki przy ul. Wysokiej
nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
2) budynek przy ul. Grabiszyńskiej nr 67;
3) budynek przy ul. Grabiszyńskiej nr 73;
4) budynek główny szkoły wraz z budynkiem sali
gimnastycznej przy ul. Tęczowej nr 60.
2. Przedmiotem ochrony budynków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, są:
1) opracowane architektonicznie elewacje;
2) historyczne elementy wystroju wnętrz.
3. Dla budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
obowiązuje zastosowanie na elewacji zachodniej
podziałów pionowych lub poziomych lub gzymsów nawiązujących do opracowanej architektonicznie elewacji.
4. Dla budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
obowiązuje zastosowanie na elewacji wschodniej
podziałów pionowych lub poziomych lub gzymsów nawiązujących do opracowanej architektonicznie elewacji.
5. Przedmiotem ochrony obiektów, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, są:
1) opracowane architektonicznie elewacje;
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2) historyczne elementy wystroju wnętrz;
3) historyczne ogrodzenie budynku szkoły.
6. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1
pkt 4, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się połączenie budynku głównego
szkoły z budynkami na terenie 6U;
2) dopuszcza się połączenie budynku sali gimnastycznej z budynkami na terenie 6U.
7. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych na całym obszarze
objętym planem.
8. W strefie, o której mowa w ust. 7, prowadzenie prac ziemnych wymaga opinii właściwych
służb ochrony zabytków.
§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:
1) zakazuje się nośników reklamowych z wyjątkiem:
a) nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego,
b) słupów reklamowych lub ogłoszeniowych;
2) wymiar
pionowy
słupów
reklamowych,
o których mowa w pkt 1 lit. b, mierzony od poziomu terenu przy słupie do najwyższego punktu słupa nie może byń większy niż 5 m,
a powierzchnia jego rzutu na płaszczyznę poziomą musi zawierań się w okręgu o średnicy
nie większej niż 1,5 m;
3) dopuszcza się wolno stojące obiekty służące
informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznej;
4) wymiar pionowy obiektów, o których mowa
w pkt 3, mierzony od poziomu terenu przy tym
obiekcie do jego najwyższego punktu nie może
byń większy niż 3 m.
§ 9. Wyznacza się granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 10. Ustala się granice terenów rekreacyjnowypoczynkowych tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 7ZP-U wyznaczonymi na rysunku planu.
§ 11. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia działki nie może byń mniejsza niż
2 m2;
2) szerokośń frontu działki nie może byń mniejsza
niż 1 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do
pasa drogowego nie może byń mniejszy niż 40o.
§ 12. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic dojazdowych,
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) parkingi samodzielne jednopoziomowe i parkingi samodzielne wielopoziomowe dopuszcza
się wyłącznie jako podziemne;
2) obowiązują miejsca postojowe dla rowerów
towarzyszące poszczególnym kategoriom prze-
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znaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej
zgodnie z następującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
– 0,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 2 miejsca postojowe na 1000 m2
powierzchni użytkowej.

3)

§ 13. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie
z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
5) przewody sieci uzbrojenia terenu dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne lub usytuowane
w konstrukcjach drogowych.

4)

§ 14. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDG, 2KDG,
3KDZ, 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4 i 4KDD/5.

7)

§ 15. Określa się wysokośń stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6U, 7ZP-U, 1KDG, 2KDG, 3KDZ, 4KDD/1,
4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4 i 4KDD/5 na 0,1%;
2) pozostałych terenów, niewymienionych w pkt 1,
na 3%.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów
§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MW/1, 1MW/2 ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty usługowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
3) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 2;
4) obiekty rekreacyjne;
5) obiekty infrastruktury technicznej;
6) obiekty infrastruktury drogowej.
2. W ramach przeznaczenia:
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług stolarskich i ślusarskich;
2) poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie
przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej, szkoły rodzenia,
gabinety paramedyczne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej nie
dopuszcza się następujących kategorii przeznaczenia terenu: handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, usługi drobne, produkcja
drobna;
2) kategorie przeznaczenia terenu: poradnie medyczne oraz pracownie artystyczne i biura do-

5)

6)
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puszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
w budynki mieszkalne wielorodzinne;
wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie
może byń większy niż 22 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może byń mniejszy niż 16 m;
liczba kondygnacji naziemnych nie może byń
większa niż 6 i mniejsza niż 4;
wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej dla terenu:
a) 1MW/1 nie może byń większy niż 1,25,
b) 1MW/2 nie może byń większy niż 3;
dla budynków niespełniających przynajmniej
jednego z ustaleń, o których mowa w pkt 3, 4,
5 dopuszcza się wyłącznie:
a) rozbiórkę, remont, przebudowę i montaż,
b) roboty budowlane, w wyniku których będą
spełniań ustalenia planu;
powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 30% powierzchni
działki budowlanej, przy czym:
a) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowiń powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację
lub wody powierzchniowe,
b) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego może stanowiń suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 2MW/1, 2MW/2 ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty usługowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
3) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 2;
4) obiekty rekreacyjne;
5) obiekty infrastruktury technicznej;
6) obiekty infrastruktury drogowej.
2. W ramach przeznaczenia:
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług stolarskich i ślusarskich;
2) poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie
przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej, szkoły rodzenia,
gabinety paramedyczne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej nie
dopuszcza się następujących kategorii przeznaczenia terenu: handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, usługi drobne, produkcja
drobna;
2) kategorie przeznaczenia terenu: poradnie medyczne oraz pracownie artystyczne i biura dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
w budynki mieszkalne wielorodzinne;
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3) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może byń większy niż 30 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może
byń mniejszy niż 16 m;
4) liczba kondygnacji naziemnych nie może byń
większa niż 9 i mniejsza niż 4;
5) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej dla terenu:
a) 2MW/1 nie może byń większy niż 1,0,
b) 2MW/2 nie może byń większy niż 1,6;
6) dla budynków niespełniających przynajmniej
jednego z ustaleń, o których mowa w pkt 3, 4,
5, dopuszcza się wyłącznie:
a) rozbiórkę, remont, przebudowę i montaż,
b) roboty budowlane, w wyniku których będą
spełniań ustalenia planu;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 40% powierzchni
działki budowlanej, przy czym:
a) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowiń powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację
lub wody powierzchniowe,
b) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego może stanowiń suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację.
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3MW ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty usługowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
3) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 2;
4) obiekty rekreacyjne;
5) obiekty infrastruktury technicznej;
6) obiekty infrastruktury drogowej.
2. W ramach przeznaczenia:
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług stolarskich i ślusarskich;
2) poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie
przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej, szkoły rodzenia,
gabinety paramedyczne.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej nie
dopuszcza się następujących kategorii przeznaczenia terenu: handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, usługi drobne, produkcja
drobna;
2) kategorie przeznaczenia terenu: poradnie medyczne oraz pracownie artystyczne i biura dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
w budynki mieszkalne wielorodzinne;
3) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może byń większy niż 22 m,

4)
5)

6)
7)

8)
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b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może
byń mniejszy niż 16 m;
liczba kondygnacji naziemnych nie może byń
większa niż 6 i mniejsza niż 4;
ustalenie pkt 4 nie dotyczy wydzielenia wewnętrznego (A), w którym dopuszcza się nie
więcej niż 7 kondygnacji naziemnych i nie mniej
niż 4;
powierzchnia obszaru zabudowanego A nie
może byń większa niż 50% powierzchni działki
budowlanej;
dla budynków niespełniających przynajmniej
jednego z ustaleń, o których mowa w pkt 3, 4, 5,
6, z robót budowlanych dopuszcza się wyłącznie:
a) rozbiórkę, remont, przebudowę i montaż,
b) roboty budowlane, w wyniku których będą
spełniań ustalenia planu;
powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 30% powierzchni
działki budowlanej, przy czym:
a) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowiń powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację
lub wody powierzchniowe,
b) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego może stanowiń suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4MW-U/1, 4MW-U/2, 4MW-U/3,
4MW-U/4, 4MW-U/5, 4MW-U/6, 4MW-U/7, 4MWU/8, 4MW-U/9 ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty usługowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
3) obiekty hotelowe;
4) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 2;
5) żłobki;
6) edukacja;
7) obiekty kształcenia dodatkowego;
8) obiekty rekreacyjne;
9) obiekty infrastruktury technicznej;
10) obiekty infrastruktury drogowej.
2. W ramach przeznaczenia:
1) usługi drobne nie dopuszcza się usług stolarskich i ślusarskich;
2) poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie
przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej, szkoły rodzenia,
gabinety paramedyczne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej;
2) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może byń większy niż 22 m,
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b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może
byń mniejszy niż 16 m;
3) liczba kondygnacji naziemnych nie może byń:
a) większa niż 6,
b) mniejsza niż 4;
4) ustalenie pkt 3 lit. b nie dotyczy wydzielenia
wewnętrznego (A) na terenie 4MW-U/4,
w którym dopuszcza się nie mniej niż
3 kondygnacje naziemne;
5) powierzchnia obszaru zabudowanego A na terenach:
a) 4MW-U/1, 4MW-U/4, 4MW-U/5, 4MW-U/7,
4MW-U/8, 4MW-U/9 nie może byń większa
niż 40% powierzchni działki budowlanej,
b) 4MW-U/6 nie może byń większa niż 70% powierzchni działki budowlanej,
c) 4MW-U/2, 4MW-U/3 może byń mniejsza lub
równa 100% powierzchni działki budowlanej;
6) dla budynków niespełniających przynajmniej
jednego z ustaleń, o których mowa w pkt 1, 2, 3,
4, 5, dopuszcza się wyłącznie:
a) rozbiórkę, remont, przebudowę i montaż,
b) roboty budowlane, w wyniku których będą
spełniań ustalenia planu;
7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego na
terenach 4MW-U/1, 4MW-U/4, 4MW-U/5, 4MWU/7, 4MW-U/8, 4MW-U/9 musi stanowiń co
najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,
przy czym:
a) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowiń powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację
lub wody powierzchniowe,
b) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego może stanowiń suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu:
a) 4MW-U/1 dopuszcza się wyłącznie od terenów 2KDG oraz 4KDD/4,
b) 4MW-U/2 dopuszcza się wyłącznie od terenu
4KDD/4 poprzez teren 1MW/2 i 2MW/2;
c) 4MW-U/3 dopuszcza się wyłącznie: od terenu
3KDZ poprzez teren 4MW-U/4, od terenu
3KDZ poprzez tereny 4MW-U/4, 4MW-U/5,
4MW-U/6 oraz od terenu 4KDD/5 poprzez tereny 4MW-U/4, 4MW-U/5, 4MW-U/7,
d) 4MW-U/4 dopuszcza się od terenu 3KDZ, od
terenu 3KDZ poprzez tereny 4MW-U/5, 4MWU/6 oraz od terenu 4KDD/5 poprzez tereny
4MW-U/5, 4MW-U/7,
e) 4MW-U/5 dopuszcza się od terenu 3KDZ poprzez teren 4MW-U/6 oraz od terenu 4KDD/5
poprzez teren 4MW-U/7,
f) 4MW-U/6 dopuszcza się od terenu 3KDZ,
oraz od terenu 4KDD/5 poprzez teren 4MWU/7,
g) 4MW-U/7, 4MW-U/8 dopuszcza się wyłącznie
od terenu 4KDD/5,
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h) 4MW-U/9 dopuszcza się wyłącznie od ulicy
Prostej;
2) na terenie 4MW-U/9 obowiązuje co najmniej
1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 2,
należy usytuowań na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 5MW-U ustala się przeznaczenie:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) obiekty usługowe, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) obiekty hotelowe;
4) poradnie medyczne;
5) pracownie medyczne;
6) żłobki;
7) edukacja;
8) obiekty kształcenia dodatkowego;
9) obiekty rekreacyjne;
10) obiekty infrastruktury technicznej;
11) obiekty infrastruktury drogowej.
2. W ramach przeznaczenia terenu usługi
drobne nie dopuszcza się usług stolarskich i ślusarskich.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji naziemnej;
2) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może byń większy niż 22 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może
byń mniejszy niż 16 m;
3) liczba kondygnacji naziemnych nie może byń
większa niż 6 i mniejsza niż 4;
4) powierzchnia obszaru zabudowanego A nie
może byń większa niż 40% powierzchni działki
budowlanej;
5) dla budynków niespełniających przynajmniej
jednego z ustaleń, o których mowa w pkt 2, 3,
4, dopuszcza się wyłącznie:
a) rozbiórkę, remont, przebudowę i montaż,
b) roboty budowlane, w wyniku których będą
spełniań ustalenia planu;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 30% powierzchni
działki budowlanej, przy czym:
a) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowiń powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację
lub wody powierzchniowe,
b) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego może stanowiń suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację;
7) obowiązuje szpaler drzew w miejscu wskazanym na rysunku planu.
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4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie
od terenu 3KDZ oraz od ulicy Prostej poprzez teren
4MW-U/9.
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 6U ustala się przeznaczenie:
1) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
2) gastronomia;
3) obiekty upowszechniania kultury;
4) biura;
5) edukacja;
6) obiekty kształcenia dodatkowego;
7) obiekty rekreacyjne;
8) obiekty sportowe;
9) obiekty infrastruktury technicznej;
10) obiekty infrastruktury drogowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) kategorie przeznaczenia terenu, o których mowa w ust. 1 pkt 1−4, dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynki edukacji oraz
w obiekty kształcenia dodatkowego;
2) wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może byń większy niż 22 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie może
byń mniejszy niż 16 m;
3) liczba kondygnacji naziemnych nie może byń
większa niż 6 i mniejsza niż 4;
4) ustalenia pkt 2 lit. b i pkt 3 nie dotyczą krytych
urządzeń sportowych oraz obiektu w wydzieleniu wewnętrznym (A), dla których wymiar pionowy, mierzony od poziomu terenu do najniższego punktu pokrycia dachu nie może byń
mniejszy niż 4 m;
5) powierzchnia obszaru zabudowanego A nie
może byń większa niż 40% powierzchni działki
budowlanej;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 30% powierzchni
działki budowlanej, przy czym:
a) co najmniej 75% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowiń powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację
lub wody powierzchniowe,
b) co najwyżej 25% powierzchni terenu biologicznie czynnego może stanowiń suma powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od ul.
Tęczowej poprzez teren 7ZP-U oraz od terenu
4KDD/5 poprzez teren 7ZP-U w obszarze wydzielenia wewnętrznego (B);
2) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi
wskaźnikami:
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a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 15 miejsc postojowych na 1000 m²
powierzchni sprzedaży,
b) dla gastronomii – 15 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla obiektów upowszechniania kultury –
8 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
d) dla biur – 20 miejsc postojowych na 1000 m2
powierzchni użytkowej,
e) dla edukacji – 1 miejsce postojowe na
1 oddział,
f) dla obiektów kształcenia dodatkowego –
10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
g) dla krytych urządzeń sportowych – 15 miejsc
postojowych na 100 miejsc dla użytkowników lub dla widzów;
3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 2,
należy usytuowań na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7ZP-U ustala się przeznaczenie:
1) obiekty rekreacyjne;
2) terenowe urządzenia sportowe;
3) obiekty infrastruktury technicznej;
4) obiekty infrastruktury drogowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego
musi stanowiń co najmniej 70% powierzchni
działki budowlanej;
2) parkingi samodzielne jednopoziomowe lub
parkingi samodzielne wielopoziomowe dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym
(A);
3) obowiązuje droga wewnętrzna w wydzieleniu
wewnętrznym (B) dla dojazdu do terenu 6U.
3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie
od ul. Tęczowej oraz od terenu 4KDD/5.
§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1KDG ustala się przeznaczenie –
ulice.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy głównej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) obowiązuje zieleń;
4) obowiązuje trasa rowerowa.
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2KDG ustala się przeznaczenie –
ulice.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy głównej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) obowiązuje zieleń;
4) obowiązuje torowisko tramwajowe;
5) obowiązuje trasa rowerowa.
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§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3KDZ ustala się przeznaczenie ulice.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) obowiązuje zieleń;
4) obowiązuje torowisko tramwajowe;
5) obowiązuje trasa rowerowa.
§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3,
4KDD/4 i 4KDD/5 ustala się przeznaczenie – ulice.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
_______________
1)

2)
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1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) obowiązuje zieleń.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Maria Zawartko

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
20 stycznia 2011 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
20 stycznia 2011 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia
Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodnośń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy szpitalnej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą uchwałą nr L/1467/10
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5,
poz. 116).

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
20 stycznia 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Rada Miejska Wrocławia, po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szpitalnej we Wrocławiu wniesionej
przez Aleksandrę Krzonkallę pismem w dniu 8 grudnia 2010 roku, w części dotyczącej: 1) zmiany zapisu
§ 5 pkt 6 projektu planu na następujące brzmienie: „ustalenie pkt 5 nie dotyczy obiektów mostowych
oraz nasypów kolejowych, których wymiar pionowy, mierzony od poziomu terenu przy tych obiektach
do ich do najwyższego punktu, nie może byń większy niż 28 m”; 2) zmiany zapisu § 17 ust. 3 pkt 3 lit. a
projektu planu dotyczącego wymiaru pionowego budynku, mierzonego od poziomu terenu, na następujące brzmienie – „najwyższego punktu pokrycia dachu nie może byń większy niż 28 m”; 3) zmiany zapisu
§ 17 ust. 3 pkt 5 lit. a projektu planu dotyczącego wskaźnika intensywności zabudowy działki budowlanej
dla terenu na następujące brzmienie – „2MW/1 nie może byń większy niż 5”; 4) zmiany zapisu § 17 ust. 3
pkt 5 lit. b projektu planu dotyczącego wskaźnika intensywności zabudowy działki budowlanej dla terenu
na następujące brzmienie – „2MW/2 nie może byń większy niż 5”; 5) zmiany zapisu § 17 ust. 3 pkt 6 lit. b
projektu planu dotyczącego dopuszczenia „innych” robót budowlanych, w wyniku których będą spełniań
ustalenia planu; 6) dodania w § 23 projektu planu, dotyczącym terenu oznaczonego symbolem 1KDG,
zapisu nakazującego zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniającym terenom 2MW/1, 2MW/2, 6U
ochronę przed hałasem, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska dla terenów w strefie
śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
20 stycznia 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
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.
6
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
usługowej we wsi Mąkolno w granicach działki ewidencyjnej nr 5/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.20 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717) oraz w zawiązku z uchwała nr XXXVII/
/245/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
30 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Mąkolno oraz po stwierdzeniu jego zgodności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty
Stok przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/
/145/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. Rada Miejska
w Złotym Stoku uchwala, co następuje:
TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we
wsi Mąkolno w granicach działki ewidencyjnej
nr 5/1.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Nr 1 − rysunek planu miejscowego w skali
1:1000;
2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3) Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu.
3. W treści uchwały pominięto częśń obligatoryjnych elementów planu określonych w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. jako niemających zastosowania, tj. dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
§ 2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) oznaczenia literowe określające przeznaczenie
terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
2) ściśle określone linie rozgraniczające tereny
o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granica obszaru objętego planem miejscowym,
na którym obowiązują ustalenia niniejszej
uchwały.

§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej
uchwały mowa o:
1) planie − należy przez to rozumień miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Mąkolno
w granicach działki ewidencyjnej nr 5/1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumień rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik
graficzny do niniejszej uchwały;
3) terenie − należy przez to rozumień obszar
ograniczony na rysunku planu ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolem literowym, zgodnie z oznaczeniami
graficznymi określonymi w legendzie;
4) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie
się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością;
5) przeznaczeniu podstawowym − należy przez
to rozumień ustaloną funkcję, która przeważa
na danym terenie;
6) budynkach – termin ten należy rozumień
zgodnie z definicją zawartą w przepisach
o statystyce publicznej, w tym obejmujący
także wiaty;
7) nowych budynkach lub nowej zabudowie –
należy przez to rozumień takie obiekty, które
nie istniały w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały;
8) budynkach pomocniczych – należy przez to
rozumień obiekty, takie jak portiernia, stróżówka, obiekty infrastruktury technicznej lub
obiekty dla przechowywania pojemników na
odpady;
9) zabudowie – należy przez to rozumień budynek lub budynki;
10) wysokości − należy przez to rozumień w przypadku budynków pionową odległośń liczoną
zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
11) przepisach odrębnych – należy przez to rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych.
TYTUŁ II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ 4. 1. Teren działki rolnej nr 5/1 przeznacza się
do nowego zagospodarowana na cele usługowe
związane z opieką leczniczą i oznacza się go
w rysunku planu symbolem „U”.
2. Niewielką częśń działki nr 5/1 w formie pasa
terenu wzdłuż istniejącej drogi gospodarczej przeznacza się na cele komunikacji publicznej i włącza
się do granic drogi dojazdowej i oznacza się go
w rysunku planu symbolem „KD”.
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TYTUŁ III
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 5. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi powiatowej nr 3142 D.
2. Należy zapewniń dodatkowy zjazd z istniejącej drogi gospodarczej nr 649/4.
3. Dopuszcza się w granicach działki budowę
dróg wewnętrznych i placów postojowych dla samochodów.
4. Dla zabezpieczenia potrzebnej ilości miejsc
postojowych dla samochodów należy w granicach
terenu przewidzień niezbędną ilośń miejsc postojowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych (minimum 10 miejsc).
5. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych
wymienione
w następnych ustępach.
6. W zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej, przy czym elementy liniowe mogą byń realizowane jako podziemne
lub wbudowane;
2) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących
urządzeń
infrastruktury
technicznej
przy
uwzględnieniu tytułów prawnych zainteresowanych podmiotów;
3) przy sytuowaniu nowych obiektów budowlanych oraz sadzeniu drzew i krzewów należy
uwzględniń ograniczenia wynikające z sąsiedztwa istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;
4) sposób zagospodarowania terenu winien umożliwiań odpowiednim służbom dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
7. Obsługę terenu objętego granicami planu
miejscowego w zakresie infrastruktury technicznej
określa się w sposób następujący:
1) zaopatrzenie w wodę na zasadach dotychczasowych z wykorzystaniem istniejącej sieci
wodociągowej;
2) sień wodociągowa winna byń wyposażona
w hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru;
3) ścieki bytowe lub komunalne należy kierowań
do lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w granicach działki nr 5/1 lub poza nią
w uzgodnieniu z właścicielem terenu zgodnie
z propozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy na działce nr
3/5, którą zarezerwowano dla wiejskiej oczyszczalni ścieków;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasadach określonych przez przedsiębiorstwo
energetyczne;
5) w przypadku kolizji linii elektroenergetycznej
niskiego napięcia 0,4 kV z projektowaną zabudową terenu, inwestor zobowiązany jest ją
przebudowań, zgodnie z warunkami usunięcia
kolizji – na własny koszt;
6) w przypadku konieczności budowy stacji
transformatorowej 20/0,0 kV wraz z dowiąza-

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

15)
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niami średniego i niskiego napięcia, przewiduje się stosowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub słupowej – w zależności od
przewidywanego obciążenia;
dopuszcza się możliwośń lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej w odległości do
1,5 m od granicy działki;
sposób podłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej zostanie określony przez właściciela sieci w warunkach przyłączenia;
tereny utwardzone należy wyposażyń w urządzenia odprowadzania i wstępnego oczyszczania wód opadowych i roztopowych;
zaopatrzenie obiektów w energię elektryczna
i gaz bezprzewodowy, w tym do celów grzewczych, może byń realizowane odpowiednio do
potrzeb;
obsługa obiektów w zakresie telekomunikacji
odpowiednio do potrzeb systemami przewodowymi lub bezprzewodowymi;
należy zapewniń odpowiednie miejsce do
ustawienia pojemników na odpady stałe,
w tym służących do segregacji tych odpadów;
zabrania się gromadzenia i składowania odpadów niebezpiecznych;
ciepło do celów grzewczych i bytowych należy
pozyskiwań w oparciu o indywidualne źródła
energii przy wykorzystaniu pompy cieplnej lub
paliw ekologicznych (energia elektryczna, gaz
bezprzewodowy, olej opałowy, biomasa
i ekogroszek);
dla ewentualnej realizacji sieci gazowej, pozostawia się dla niej wolny pas terenu zawarty
między linią rozgraniczającą drogi powiatowej
i nieprzekraczalną linią zabudowy.
TYTUŁ IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
§ 6. 1. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest
w strefie ochrony pośredniej ujęń i źródeł wody
pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr RLS gwl
053/17/74 z dnia 31 marca 1974r ; w związku z czym
wszelkie działania inwestycyjne i gospodarcze
winny uwzględniań maksymalną ochronę wód
powierzchniowych i podziemnych oraz przestrzegań obowiązujących w wyżej wymienionej strefie
ograniczeń i zakazów.
2. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchnicznej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone. Masy ziemi usuwane
i przemieszczane podczas realizacji ustaleń planu
mogą byń wykorzystane na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez władze gminy.
3. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni terenów komunikacji i parkingów w obrębie działki nr 5/1 w sposób uniemożliwiający
przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych do podłoża i wód gruntowych. W przypadku występowania wyżej wymienionych zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie
utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia
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środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją
zanieczyszczeń.
4. Na terenie objętym planem dopuszcza się
działania na rzecz poprawy środowiska niezależnie
od tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcja terenu.
5. Teren objęty planem położony jest poza istniejącymi ujęciami wody pitnej dla miasta Złoty
Stok i wsi Mąkolno oraz ich strefami ochronnymi.
6. Teren miejscowego planu położony jest poza zasięgiem wód powodziowych.
7. Cały teren niezabudowany i nie przeznaczony do komunikacji wewnętrznej stanowiń winien
powierzchnię biologicznie czynną, której udział
w ogólnej powierzchni nie powinien byń mniejszy
niż 50%.
8. W celu pełnej ochrony środowiska należy
uwzględniń wszystkie ustalenia zawarte w § 5 niniejszej uchwały.
TYTUŁ V
LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY
KSZTAŁTOWANIA ZBUDOWY
ORAZ URZĄDZANIA TERNÓW. LINIE ZBUDOWY
I GABARYTY OBIEKTÓW
§ 7. 1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięń
mogących znacząco oddziaływań na środowisko.
Powyższy zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych
z przepisami odrębnymi.
2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi muszą byń sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach
o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań o odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy
to w szczególności uciążliwości wywołanych ruchem na drogach publicznych.
3. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wymienione w następnych ustępach.
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy określa
maksymalny zasięg projektowanych podstawowych obiektów.
5. Dopuszcza się realizację obiektów podstawowych związanych z określona funkcją terenu
jako niepodpiwniczonych o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej z użytkowym poddaszem
umieszczonym w stromym dachu o równych połaciach, 5 nachylonych w granicach 40−45 stopni.
Pokrycie dachowe nawiązujące do najczęściej stosowanych materiałów we wsi Mąkolno.
6. Nowe ogrodzenia wzdłuż dróg należy wykonań wyłącznie z kamienia lub metalowych prętów i siatek wzbogaconych nasadzeniami krzewów
i roślin pnących.
7. Wysokośń nowych ogrodzeń nie może przekraczań 2,0 m, przy czym częśń ogrodzenia powyżej wysokości 1,0 m winna byń ażurowa.
8. Powierzchnie pokryte nawierzchniami
utwardzonymi lub zabudowane muszą mień
sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe.
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9. Odwodnienie dekarskie obiektów budowlanych nie może byń wyprowadzone bezpośrednio
na powierzchnię nieutwardzonego gruntu.
10. Dla budynków pomocniczych ustala się
jedną kondygnacje nadziemną przy maksymalnej
wysokości 4,0 m.
11. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych mogą byń realizowane jako:
1) podziemne, umieszczone w garażach będących
podziemnymi budynkami;
2) umieszczone w garażach wbudowanych w kondygnacjach naziemnych nowych obiektów;
3) niezadaszone lub zadaszone terenowe.
TYTUŁ VI
ZASADY OCHRONY KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
§ 8. 1. Nakazuje się dostosowanie projektowanej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie usytuowania obiektów budowlanych, ich linii zabudowy, gabarytu i wystroju
architektonicznego oraz harmonijnego wkomponowania w historyczną sylwetę miejscowości.
2. Przy realizacji nowych obiektów budowlanych nakazuje się nawiązanie do lokalnego stylu
budownictwa właściwego kształtowania dachów
w formie stromych, symetrycznych minimum
dwuspadowych z zaleceniem stosowania dachówki ceramicznej.
3. W razie ujawnienia w trakcie prowadzonych
robót budowlanych i ziemnych – znalezisk posiadających cechy zabytkowe, należy o tym powiadomiń władze gminy oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. W przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych w czasie prowadzenia robót budowlanych należy natychmiast przerwań roboty, a cały
teren udostępniń dla ratowniczych badań archeologicznych. Badania te zostaną wykonane na
koszt inwestora. Wyniki tych badań decydowań
będą o możliwości kontynuowania prac budowlanych.
TYTUŁ VII
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENÓW
§ 9. Na terenie objętym planem dopuszcza się
do czasu realizacji ustaleń planu rozwiązania tymczasowe, polegające na:
1) dotychczasowym użytkowaniu terenu;
2) realizacji zamierzeń niebędących obiektami
budowlanymi;
3) organizowaniu stanowisk postojowych na zasadach ustalonych w § 5.
TYTUŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10. Na obszarze planu obowiązuje 30%
stawka stanowiąca podstawę do określenia opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Rafał Becela
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
30 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późniejszymi zmianami) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach (jednolity tekst: Dz. U. Nr 15,
poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Złotym Stoku rozstrzyga, co następuje:
Z ustaleń zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika,
iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nich zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga
za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów
przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej będą w całości finansowane ze środków poza budżetowych.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
30 grudnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada Miejska w Złotym Stoku rozstrzyga, co następuje:
W trakcie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego
wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag do proponowanych rozwiązań, czego dowodem jest stosowna
tabela zamieszczona w dokumentacji prac planistycznych.
7
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UCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
Na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2. ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, ze zmianami), oraz art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIII/137/2009 z dnia
25 marca 2009 roku w sprawie poboru w drodze
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zmienionej uchwałami Rady Gminy
Jeżów Sudecki: nr XXVI/152/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady

Gminy Jeżów Sudecki nr XXIII/137/2009 z dnia
25 marca 2009 roku w sprawie poboru w drodze
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, nr XXXII/176/2010 z dnia 3 marca
2010 roku ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów
Sudecki nr XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009
roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, § 2
otrzymuje brzmienie: „§ 2 Na inkasentów w sołectwach wyznacza się:
1) Sołectwo Czernica – Eugenia Rozum,
2) Sołectwo Chrośnica – Stanisława Bieniasz,
3) Sołectwo Janówek – Urszula Szłapa,
4) Sołectwo Jeżów Sudecki – Władysław Jagiełło,
Bożena Szczepańska
5) Sołectwo Dziwiszów – Sławomir Mackiewicz,
6) Sołectwo Płoszczyna – Filipina Pominkiewicz,
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7) Sołectwo Siedlęcin – Marian Tyka,
8) Sołectwo Wrzeszczyn – Tolisława Szatkowska −
Olejnik.”
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżów Sudecki.

Przewodniczący Rady Gminy:
Artur Smolarek
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UCHWAŁA NR V/30/11
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bąki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Gminy Kobierzyce postanawia:
§ 1. 1. Nadań nazwę ulicy − Ogrodowa − we
wsi Bąki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 180/2 i części działki nr 208/1.
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Czesław Czerwiec
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UCHWAŁA NR IV/16/2011
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie likwidacji drogi gminnej położonej w obrębie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Legnickiego i i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Likwiduje się drogę gminną nr 107415
D na działce o numerze geodezyjnym 367 o powierzchni 0,09 ha w obrębie Legnickie Pole.

2. Likwidowaną drogę określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk
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Załącznik do uchwały nr IV/16/2011
Rady Gminy Legnickie Pole z dnia
26 stycznia 2011 r.
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UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613; Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461)
uchwala się, co następuje:

świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 1. W uchwale nr XLI/202/10 Rady Gminy
Wądroże Wielkie z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r.
Nr 234, poz. 3952) § 1 ust. 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wądroże Wielkie.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Elżbieta Jedlecka
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UCHWAŁA NR IV/15/11
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 3
ust. 1, w sprawie podanej konsultacji.

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego
w § 1 ogłasza Wójt Gminy Zagrodno.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określań co najmniej :
a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
d) formę konsultacji,
e) zasięg terytorialny konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż
7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Zagrodno oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno.
4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji może byń zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
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§ 5. 1. Konsultacje mogą byń prowadzone
z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:
1) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno,
2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno,
3) formularz, który można pobrań ze strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno,
4) pisemnego wyrażenia opinii w danej kwestii,
złożonego w Sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno,
5) innej formie wskazanej przez Wójta Gminy Zagrodno w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii nie może byń krótszy niż 14 dni od
dnia ich ogłoszenia.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażenia.
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§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Zagrodno, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, nie później niż w ciągu
30 dni od zakończenia konsultacji
2. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą byń prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób przedstawiony w uchwale.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Zagrodno.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zagrodno.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Olechowski
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UCHWAŁA NR IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Góra na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 169 i art. 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2102) oraz art. 211,
art. 212, art. 214, 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) Rada Miejska w Górze uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Góra na rok 2011 w wysokości: − 59 598 018 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie − 50 084 586 zł
2) dochody majątkowe w kwocie − 9 513 432 zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1),
obejmują w szczegółowości:
1) Dotacje − 11 388 289 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie
− 8 775 689 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie − 2 900 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin − 2 609 700 zł
2) Dochody własne − 22 188 388 zł
3) Subwencje − 16 507 909 zł
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 2),
obejmują w szczegółowości:
1) dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
− 2 993 532 zł
2) dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności
majątku − 4 020 000 zł
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin − 2 499 900 zł
Plan dochodów stanowi załącznik nr 1, 1a, do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Góra
na rok 2011 w wysokości − 68 843 641 zł z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie: − 50 173 897 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie: − 18 669 744 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1),
obejmują w szczegółowości: (zgodnie z załącznikiem nr 2a)
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1) wydatki jednostek budżetowych ogółem: − 35
693 637 zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
− 24 312 554 zł
b) wydatki na zadania statutowe − 11 381 083 zł
2) dotacje na zadania bieżące − 1 694 410 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych −
11 985 850 zł
4) wydatki na obsługę długu − 800 000 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2),
obejmują w szczegół.: − 18 669 744 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 2 i 3)
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne −
18 608 938 zł w tym:
a) wydatki majątkowe na inwestycje dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej − 2 168 027 zł
2) dotacja majątkowa z budżetu − 60 806 zł
4. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia
się:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
w kwocie − 8 775 689 zł (zgodnie z załącznikiem
nr 5)
2) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie −
300 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień zawartych
z jednostkami administracji rządowej − 2 900 zł
(załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: −
1 745 216 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7)
1) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
sektora finansów publicznych − 1 361 000 zł
2) dotacje celowe z budżetu − 384 216 zł
a) dla jednostek sektora finansów publicznych
− 66 806 zł w tym: dotacja majątkowa −
60 806 zł
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych − 317 410 zł
§ 3. Ustala się plan środków z tytułu wydania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie − 300 000 zł (stanowiący załącznik nr 4)
§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na
realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska −
40 000 zł
§ 5. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego − 356 961 zł
§ 6. Ustala się plan dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości − 78 000 zł (stanowiący załącznik
nr 5a)
§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, −
9 245 623 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na
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rynku krajowym w kwocie 9 145 623 zł oraz wolnych środków z roku 2010 w kwocie 100 000 zł.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie −
14 481 773 zł w tym: przychody z zaciągniętych
kredytów i pożyczek na rynku krajowym i wolnych
środków z roku 2010 z przeznaczeniem na:
1) pokrycie rozchodów w wysokości − 5 236 150 zł
2) pokrycie deficytu w wysokości − 9 245 623 zł
(załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie −
5 236 150 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek w wysokości: − 5 236 150 zł
(załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)
§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie −
19 381 773 zł z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu − 5 000 000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu −
9 145 623 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów − 5 236 150 zł
§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych Gminy Góra prowadzących działalnośń określoną w ustawie z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty:
1) dochody w wysokości − 918 305 zł
2) wydatki w wysokości − 918 305 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 9 i nr 10)
§ 10. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy
w kwocie 875 000 zł
1) ogólna − 250 000 zł
2) celowa – oświatowa − 500 000 zł
3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego − 125 000 zł
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco”
do wysokości 5 000 000 zł oraz spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3) Lokowania wolnych środków na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Rogala
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK−N.4131.137.2011.DP

Wrocław, dnia 15 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)
stwierdzam nieważność
§ 5 ust. 1 pkt 5 uchwały nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 27 stycznia 2011 r. Rada Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) podjęła uchwałę nr IV/15/11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru dnia 4 lutego 2011 r.
W toku badania legalności uchwały nr IV/15/11 organ nadzoru stwierdził, że § 5 ust. 1 pkt 5 tej
uchwały narusza art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Uchwałą nr IV/15/11 Rada Gminy Zagrodno ustaliła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośń pożytku publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
W podstawie prawnej uchwały Rada Gminy powołała się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: ,,Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji."
Z przepisu tego wynika, że rada gminy posiada wyłączną kompetencję do określenia zasad, na jakich odbywań się będzie współpraca gminy z organizacjami pożytku publicznego w zakresie stanowienia
aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin działalności tych organizacji oraz programów współpracy z tymi podmiotami. Idąc tokiem rozumowania ustawodawcy, rada powinna określiń w szczególności, konkretnie i wyczerpująco, formy tej współpracy, a także w ten sam sposób procedurę w jakiej
ta współpraca będzie się odbywań.
Według § 5 ust. 1 uchwały nr IV/15/11: „Konsultacje mogą byń prowadzone wykorzystaniem
co najmniej jednej z niżej podanych form: 1) otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno, 3) formularz, który można pobrań ze strony internetowej Urzędu Gminy Zagrodno, 4) pisemnego wyrażenia opinii
w danej kwestii, złożonego w Sekretariacie Urzędu Zagrodno 5) innej formie wskazanej przez Wójta
Gminy Zagrodno w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.”
Z powyższych przepisów uchwały nr IV/15/11 wynika, że Rada dopuszczając w § 5 ust. 1 pkt 5 tej
uchwały tzw. „inną formę” konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego dotyczących dziedzin działalności tych organizacji, upoważniła jednocześnie Wójta do wyboru również formy konsultacji nieprzewidzianej w uchwale. Jak stanowi art. 5 ust. 5 ustawy o działal-
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ności pożytku publicznego i o wolontariacie rada gminy powinna kompleksowo uregulowań sposoby
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pożytku publicznego. Nie jest przy
tym uprawniona do przekazywania organowi wykonawczemu kompetencji do określania innych sposobów konsultowania tych projektów z przedmiotowymi organizacjami, bowiem to rada jest wyłącznie
władna do ich określenia, a przepis ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie
przewiduje dla organu wykonawczego gminy kompetencji w tym zakresie.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej, do których zaliczane są również organy jednostek samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa.
O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo,
jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działań tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagań się podania podstawy prawnej, na jakiej organ podjął konkretną działalnośń. Jest to zgodne z wymogami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa
prawnego (W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002, wyd. V).
Oznacza to, że każde działanie organu władzy publicznej musi znajdowań uzasadnienie w przepisie aktu
prawnego wyższego rzędu. Dotyczy to również organów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto
akty prawa stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulowań tylko
te kwestie, które wynikają z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny byń regulowane tylko
przez ten organ, który jest wskazany w normie kompetencyjnej.
W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego doręczenia, którą należy wnieśń za pośrednictwem organu nadzoru − Wojewody Dolnośląskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez Organ Nadzoru nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa
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INFORMACJA NR OWR−4210−5(3)/2011/459/VI−C/MK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Dolnośląskich Zakładów
Usługowo−Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2011 r. nr OWR−4210−5/2011/459/
/VI−C/MK, odmówiono zatwierdzenia przedstawionej zmiany taryfy dla ciepła dla przedsiębiorcy: Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 30 grudnia 2010 r. nr OWR−4240−23/2010/CP Przedsiębiorca został wezwany
do przesłania wniosku o zmianę taryfy dla ciepła po przeanalizowaniu obecnych cen i stawek opłat
za ciepło, w związku z obniżką cen gazu przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
W odpowiedzi na powyższe pismem doręczonym w dniu 17 stycznia 2011 r. Przedsiębiorca przedstawił
wniosek o zmianę taryfy.
Zgodnie z art. 155 Kpa 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, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami) i § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra
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Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki odmówił zatwierdzenia przedstawionej zmiany taryfy dla ciepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DY R E KTO R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata
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SPRAWOZDANIE NR 1.2011
STAROSTY JAWORSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim za rok 2010
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Postanowieniem Starosty Jaworskiego
nr 1/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku, na podstawie art. 38 a, ust. 1 i ust. 5−9 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592). Głównym zadaniem Komisji
jest realizacja zadań Starosty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
powiatu w ramach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz zadań z tego
zakresu określonych w ustawach.
Skład Komisji przedstawiał się następująco:
− Stanisław Laskowski – Starosta Jaworski − Przewodniczący,
− Michał Lenkiewicz – Wicestarosta Jaworski, radny, delegowany przez Radę Powiatu,
− Marek Zieliński – radny, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, delegowany przez Radę Powiatu,
− Mirosław Koluszko – radny Rady Miejskiej w Jaworze, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Statutu – delegowany przez samorząd Gminy Jawor,
− Jacek Machynia − Wiceburmistrz Bolkowa – delegowany przez samorząd Bolkowa,
− Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze,
− Krzysztof Jaworski – Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
− Leszek Drabczyk – ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Jaworze,
− Artur Socha – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze – delegowany przez Prokuratora Okręgowego w Legnicy,
Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym:
− Barbara Dziasek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,
− Mirosław Drozd – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworze,
− Jan Serafin – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Jaworze,
− Mariola Labryga – Komendantka Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
− Renata Węgiel – inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa
Komisja zgodnie z przyjętym planem pracy, w 2010 roku odbyła 4 posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 26 stycznia 2010 r. i dotyczyło:
− przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji w roku 2009,
− przyjęcia informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2007−2010” za rok 2009.
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− wspólnych działań samorządów na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym dzieci i młodzieży oraz propagowania noszenia elementów odblaskowych i kolejnej edycji Plebiscytu
„Najpopularniejszy Dzielnicowy 2010 r.”
Komisja na podstawie analizy Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przez podmioty uczestniczące w jego realizacji tj. Policję, Państwową Straż Pożarną, samorządy lokalne oraz inspekcje i organizacje
pozarządowe, w roku 2009 stwierdziła, iż nastąpił wzrost aktywności wszystkich podmiotów w zakresie
poszukiwania możliwości organizacyjnych i finansowych służących poprawie bezpieczeństwa na terenie
powiatu jaworskiego, lecz obszar ten wymaga dalszych przedsięwzięń w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk. Informację zaopiniowano pozytywnie i skierowano pod obrady Rady Powiatu.
Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16 kwietnia, podczas którego przyjęto:
− Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w roku
2009 i Informację o stanie bezpieczeństwa i zagrożeniach w ochronie przeciwpożarowej powiatu jaworskiego,
− Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w roku 2009 oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu jaworskiego.
Przedstawiony Komisji materiał zawierał szczegółowe dane na temat zdarzeń w roku 2009, a także
przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia skali przestępczości i zwiększenia stanu ochrony przeciwpożarowej. W uzupełnieniu opracowań Komendanci Powiatowi PSP i Policji poinformowali również o planach inwestycyjnych w PSP i jednostkach OSP, o wsparciu finansowym ze strony poszczególnych samorządów, stanie taboru samochodowego Policji, a także działaniach profilaktycznych stosowanych
przez obie służby. Informacje zostały przez Komisję jednogłośnie przyjęte i skierowane pod obrady Rady
Powiatu.
Tematem poruszonym na tym samym posiedzeniu było bezpieczeństwo energetyczne powiatu jaworskiego. Informację na ten temat przedstawił Kierownik Posterunku Energetycznego EnergiiPro S.A.
w Jaworze. Swoją wypowiedź oparł o wydarzenia związane z huraganem Emma, z lipca 2009 roku oraz
Cyrylem, który w roku 2007 dokonał zniszczeń w powiecie jaworskim.
Komisja dyskutowała także na temat poprawienia łączności telefonicznej z posterunkiem
w przypadku wystąpienia zagrożeń. Stwierdzono brak numeru kryzysowego, który służyłby służbom
ratunkowym w momencie, kiedy nie funkcjonuje łącznośń telefoniczna stacjonarna i komórkowa, jak
to miało miejsce w dniu 23 lipca ubiegłego roku. Komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
a także obecny Kierownik Posterunku rozwiązanie widzą w łączności radiowej, która powinna zaistnień
pomiędzy tymi służbami, na specjalnym kanale kryzysowym. W momencie wyłączenia prądu system
bateryjny umożliwia łącznośń na odległośń od kilku do kilkunastu kilometrów. Temat ten uznano za wyjątkowo ważny i na wniosek Przewodniczącego Komisji włączono go do planu pracy Komisji.
Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 października. Komisja przyjęła informację Starosty
Jaworskiego o realizacji Powiatowego programu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
powiatu jaworskiego „BEZPIECZNA MŁODOŚŃ”, który, przy wsparciu przez Fundację KGHM Polska
Miedź realizowany był od kwietnia do grudnia 2010 r. Fundacja wsparła ten projekt kwotą 10.000 zł, Powiat Jaworski kwotą 5.000,00 zł, natomiast Gminy: Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże
Wielkie przekazały na ten cel środki łącznie 2.100,00 zł z . Dzięki temu, w okresie wakacji, dzieci
i młodzież biorące udział w Programie mogły otrzymań nagrody książkowe oraz sprzęt sportowy. Podobne upominki otrzymały dzieci i młodzież biorące udział w dwóch ogólnopolskich konkursach, których
eliminacje powiatowe odbyły się w kwietniu. Były to: Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” oraz plastyczny – „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. W okresie
od września 2010 r. rozpoczął się kolejny etap Programu, polegający na promowaniu bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły oraz noszeniu elementów odblaskowych. Gadżety te, oraz wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne rozdawane były w powiecie jaworskim przez funkcjonariuszy Policji –
partnerów Programu. Rozdano ponad 4.600 sztuk elementów odblaskowych i ponad 700 wydawnictw
pt. „Policja… nie tylko dzieciom”. Powiat Jaworski pozyskał również z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Legnicy wsparcie rzeczowe – elementy odblaskowe w ilości 500 sztuk. Dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, w ramach Programu, zorganizowano koncert profilaktyki uzależnień w wykonaniu
byłego wokalisty zespołu „Oddział Zamknięty” – Jarka Wajka, a najmłodszych, czyli przedszkolaków
i pierwszoklasistów Szkół w Budziszowie Wielkim, Wądrożu Wielkim, Paszowicach, Wiadrowie
i Targoszynie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zaprosili do swojej siedziby na spotkanie,
które miało za zadanie uczuliń najmłodszych na zagrożenia z jakimi mogą się spotkań w codziennym
życiu. Za pomocą prezentacji multimedialnej zapoznano dzieci ze sposobami bezpiecznego korzystania
z urządzeń elektrycznych i grzewczych w domach mieszkalnych oraz bezpiecznymi sposobami korzystania z czasu wolnego. Każde dziecko otrzymało również książeczkę zakupioną przez organizatorów Programu pt. „Nie igraj z…” Komisja pozytywnie oceniła informację Starosty i stwierdziła koniecznośń kontynuowania tego typu programów.
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Kolejnym punktem tego posiedzenia był temat Bezpiecznej przestrzeni w miejscu zamieszkania, który zaprezentowali: Komendant Powiatowy Policji oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej. Dotyczył on organizacji „bezpiecznego osiedla” czyli pozbawionego miejsc o szczególnym nasileniu wandalizmu czy też aktów przemocy wobec mieszkańców. Henryk Kędziora inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego przedstawił natomiast Komisji bieżącą informację na temat funkcjonowania sieci
łączności radiowej zarządzania kryzysowego powiatu jaworskiego i wyposażania służb oraz inspekcji
w środki łączności bezprzewodowej. W sprawach różnych dyskutowano o tzw. „dopalaczach”,
a obszernych informacji w tej sprawie udzielił Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaworze.
Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 grudnia 2010 r. podczas, którego zaopiniowano
projekt budżetu powiatu na rok 2011 w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Starosta Jaworski – Stanisław Laskowski zapoznał zebranych z sytuacją
finansową powiatu oraz planowanymi przedsięwzięciami. Stwierdził, że przedstawiony projekt budżetu
uwzględnia jedynie podstawowe zadania realizowane przez PSP oraz pozostałe służby i inspekcje. Brak
środków na dodatkowe zadania zgłoszone min. przez Policję wynika z nowelizacji przepisów o finansach
publicznych i konieczności ograniczania wydatków. Fakt ten nie oznacza jednak braku troski
o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ewentualne wsparcie zostanie określone po dokonaniu analizy
wykonania budżetu za 2010 r. oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Podkreślił potrzebę
kontynuacji współpracy w zakresie służby ponadnormatywnej, w celu kontroli ciężkiego sprzętu przewożącego kamień oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Komisja przyjęła wyjaśnienia
Starosty i na jego wniosek pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Kolejnym tematem posiedzenia była informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
o działaniach w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia. Zawierała ona najważniejsze dane dotyczące
wysokości oraz źródeł pozyskania środków finansowych, umożliwiających na duża skalę aktywizację
osób bezrobotnych, kierowanych na staże, prace interwencyjne, studia podyplomowe oraz rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Na 150 wniosków złożonych na prowadzenie działalności gospodarczej,
aż 141 rozpatrzono pozytywnie. Najbardziej popularne są staże absolwenckie, gdyż pracodawca nie ponosi żadnych kosztów, a 60% skierowanych znajduje dalsze zatrudnienie. Rok 2010 był rekordowym
ze względu na wysokośń pozyskanych środków /13 mln zł/. W uzupełnieniu, Dyrektor Urzędu odpowiadała na pytania członków Komisji, które dotyczyły m.in. wykorzystania środków na prace interwencyjne
oraz roboty publiczne.
W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku poruszyła na swych posiedzeniach
szereg ważnych i istotnych tematów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Częśń z nich wynika obligatoryjnie z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, lecz większośń z sytuacji codziennej.
Dlatego też, dalsza współpraca pomiędzy samorządami, inicjowana przez Komisję w tym zakresie stanowiń będzie podstawę do jej dalszej działalności.
Starosta Jaworski:
Stanisław Laskowski
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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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