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UCHWAŁA NR V/30/11
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych
w granicach administracyjnych Gminy Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 81 ust. 1 i art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126,
poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r.
Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75,

poz. 474) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Góra mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
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1) wpisanym do rejestru zabytków oraz
2) znajdującym się na stałe na obszarze Gminy
Góra.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Góra może
być udzielona na dofinansowania nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1
ust. 1.
2. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót w przypadku:
1) jeżeli stan zachowania zabytku wynikający ze
zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych,
2) jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych źródeł,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminę Góra i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na
te prace lub roboty.
§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po
złożeniu pisemnego wniosku o przyznanie dotacji.
2. Wnioski o przyznanie dotacji na bieżący rok
budżetowy należy składać w terminie do 31 marca.
3. Wnioski o przyznanie dotacji na następny
rok budżetowy należy składać w terminie do
15 września poprzedzającego rok budżetowy.
4. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie
mają zastosowania w przypadku ubiegania się
o dotację na prace interwencyjne wynikające z
zagrożenia zabytku lub w innych uzasadnionych
przypadkach.
5. Wniosek o udzielenie dotacji należy kierować do Burmistrza Góry.
6. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dołącza się:
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1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych
prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem
źródeł ich finansowania,
4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi
nadzoru budowlanego.
7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
8. Wniosek o udzielenie dotacji podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Góry pod względem możliwości finansowych gminy i zasadności wykonania wnioskowanych prac lub robót.
9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Górze w drodze uchwały na wniosek
Burmistrza Góry.
10. W uchwale, o której mowa w ust. 6, określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
prace lub roboty, na wykonanie których przyznano
dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
§ 4. Przekazanie dotacji następuje na zasadach
określonych w umowie oraz art. 250 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
§ 5. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach, w zależności od potrzeb
i specyfiki realizowanych prac lub robót oraz postanowień umowy.
§ 6. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu
w terminie określonym w umowie.
2. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Góry.
3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 7. Wydział odpowiedzialny merytorycznie za
zabytki prowadzi wykaz dotacji udzielonych przez
Radę Miejską w Górze.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Rogala
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UCHWAŁA NR V/ 31/11
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Rada
Miejska w Górze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej
w Górze z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra, opublikowanej w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Nr 49, poz. 1040 z dnia 23 marca 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale III § 6.
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków
motywacyjnych w poszczególnych szkołach
w wysokości 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze czasu pracy w szkole”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady:
Andrzej Rogala
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UCHWAŁA NR IV/15/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu
do tego uprawnionego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) – po
dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwala
się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej
Niemcza lub jej jednostkom podległym, do których
nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz wskazuje organy do tego uprawnione.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
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1. należnościach pieniężnych – rozumie się
przez to kwotę główną, odsetki za zwłokę, koszty,
według stanu na dzień złożenia kompletnego
wniosku,
2. dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3. wierzycielu – rozumie się przez to Gminę
Niemcza oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd
Miasta i Gminy w Niemczy,
4. organie uprawnionym – rozumie się przez
to organ wymieniony w § 9 uchwały,
5. kompletnym wniosku – oznacza to wniosek
zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do
merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia
sprawy,
6. szczególnej sytuacji losowej – rozumie się
przez to powódź, pożar, kradzież lub inne zdarzenia
uznane za wyjątkowe, na które dłużnik nie miał
wpływu.
§ 3. 1. Stosowanie uchwały wobec dłużników
prowadzących działalność gospodarczą następuje
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006
roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia
28 grudnia 2006 r.) − zwanego dalej „rozporządzeniem o pomocy de minimis” albo rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007
roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. WE L 337
z dnia 21.12.2007 r.) − zwanego dalej „rozporządzeniem o pomocy de minimis w rolnictwie”, za
wyjątkiem przypadków wskazanych w § 6 pkt 2–
9 uchwały.
2. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia o pomocy de
minimis, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy –
ulgi w spłacie należności pieniężnych, przedkłada:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok
kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata,
albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc otrzymana na podstawie uchwały,
3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu
pkt 9−11„Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw”
(Dz. Urz. W EC 244 z dnia 01.10.2004 r., str. 2),
4) pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakre-
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su informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311).
3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia o pomocy de
minimis w rolnictwie, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy – ulgi w spłacie należności pieniężnych, przedkłada:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie, otrzymanej w okresie obejmującym rok bieżący oraz dwa poprzedzające go lata
obrotowe, albo oświadczenia o wielkości
otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
3) przepisy ust. 2 pkt 2–3 stosuje się odpowiednio.
4. Udzielanie dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą ulg, o których mowa w § 1
uchwały, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
§ 4. 1. Umarzanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może nastąpić:
1) z urzędu,
2) na pisemny wniosek dłużnika.
2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika.
§ 5. 1. Umarzanie należności, o których mowa
w § 4 ust. 1 następuje w formie:
1) jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza
Niemczy, odnośnie należności przypadających
Gminie Niemcza i Urzędowi Miasta Niemcza,
2) jednostronnego oświadczenia woli kierownika
jednostki podległej złożonego na piśmie, odnośnie należności przypadających danej jednostce
podległej.
2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności, o których mowa w § 4 ust. 2, następuje w formie umowy zawartej pomiędzy:
1) dłużnikiem a Burmistrzem Niemczy odnośnie
należności przypadających Gminie Niemcza
i Urzędowi Miasta Niemcza,
2) dłużnikiem a administratorem zasobu komunalnego odnośnie należności przypadających
Gminie Miejskiej Niemcza z tytułu czynszów,
3) dłużnikiem a kierownikiem jednostki podległej
odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.
3. Odmowa udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności
pieniężnych następuje w formie:
1) jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza
Niemczy odnośnie należności przypadających
Gminie Miejskiej Niemczy,
2) jednostronnego oświadczenia woli administratora zasobu komunalnego odnośnie należności
z tytułu czynszów,
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3) jednostronnego oświadczenia woli kierownika
jednostki podległej złożonego na piśmie odnośnie należności przypadających danej jednostce
podległej.
§ 6. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub
w części, w przypadku gdy:
1. zaistniała szczególna sytuacja losowa
z przyczyn niezależnych od dłużnika, mająca
wpływ na jego sytuację materialną,
2. nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca
jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź
siedziby,
3. postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłoby równe
albo wyższe od kwoty tej należności lub należność
okazałaby się nieściągalna,
5. nie ściągnięto należności w tym toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
6. sąd umorzył postępowanie upadłościowe
lub oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
7. dłużnik – osoba fizyczna:
1) zmarł:
a) nie pozostawiając spadkobierców odpowiedzialnych za zobowiązanie, a nie można
ściągnąć należności z masy spadkowej,
b) pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów
albo nie pozostawił żadnego majątku, lub
pozostawił przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego
przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
do celów naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych,
2) nie jest w stanie uiścić należności ze względu
na wysokość dochodów oraz zagrożenie w
przypadku spłaty dla egzekucji dłużnika i osób
będących na jego utrzymaniu wywołane sytuacją rodzinną i/lub majątkową, w szczególności:
bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą dłużnika lub członka jego rodziny,
sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa,
alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są
małoletnie dzieci,
8. dłużnik – osoba prawna, został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie,
9. należność pieniężna jest mniejsza lub równa trzykrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego
od pozwu w postępowaniu zwykłym.
§ 7. Umarzanie należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego są inne osoby, może nastąpić

Poz. 641

tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 8. 1. Na pisemny wniosek, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w tym
okolicznościami wymienionymi w § 6 ust. 1 pkt 7
lit. b, lub interesem publicznym spłata należności
pieniężnych może być odraczana lub rozłożona na
raty.
2. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym
terminie – należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty włącznie,
2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty włącznie.
§ 9. Do umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni
są:
1. Burmistrz Niemczy bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych,
2. kierownik jednostki podległej i administrator zasobu komunalnego, jeżeli kwota należności
pieniężnych nie przekracza 10.000 zł.
§ 10. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa wierzycielowi.
2. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności.
3. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. na podstawie,
których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia
przesłanek do udzielania umorzenia, odroczenia
lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich
uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 11. Należności pieniężne będące przedmiotem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
stają się natychmiast wymagalne, w przypadku
gdy:
1. zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ uprawniony umorzył, odroczył lub rozłożył na raty
spłatę należności pieniężnych, w całości lub
w części okazały się fałszywe,
2) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd,
co do okoliczności uzasadniających złożenie
oświadczenia woli określonej treści.
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§ 12. 1. Kierownicy jednostek podległych i administrator zasobu komunalnego przedstawiają
Burmistrzowi Niemczy sprawozdania dotyczące
zakresu ulg, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są
sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego, w terminie do
15 lutego następnego roku, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 13. Traci moc uchwała nr XLIX/245/06 Rady
Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu
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należności pieniężnych, do których nie stosuje się
ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających
Gminie Niemcza lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Dziadkowiec
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Załącznik do uchwały nr IV/15/11 Rady
Miejskiej Niemczy z dnia 28 stycznia
2011 r.
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UCHWAŁA NR LXIV/505/10
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie
dla obrębu Paniowice
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 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr 0150/
/XXVII/168/08 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 czerwca 2008 r. po stwierdzeniu
zgodności ze „studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki
Śląskie”, zmienionym przez Radę Miejską w Obornikach Śląskich uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia
4 grudnia 2007 r., Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar
zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1.
§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w
uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych,
niebędącymi: obiektami małej architektury, liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy istniejących budynków,
zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały poza wyznaczoną linią zabudowy;
2) obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż
której należy sytuować budynki oraz określone
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych niebędące: obiektami małej architektury,
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu i związanymi z nimi urządzeniami, linia ta nie
dotyczy istniejących budynków, zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały
poza wyznaczoną linią zabudowy;
3) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale
wraz z załącznikiem;
4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondygnacji parterowej budynku lub suma powierzchni kondygnacji parterowych budynków
znajdujących się na danym terenie, liczona
w zewnętrznym obrysie murów wraz z prześwitami i podcieniami;
5) przepisy szczególne – aktualne w momencie
wykonywania niniejszej uchwały przepisy
prawne;

6) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
część przeznaczenia, która dominuje na danym
terenie w sposób określony ustaleniami planu;
7) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu lub poszczególnych nieruchomości mniej
niż odpowiednia powierzchnia zajmowana
przez przeznaczenie podstawowe;
8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolami przeznaczenia podstawowego;
9) usługi z zakresu:
a) handlu detalicznego − działalność związana
ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych,
b) gastronomii − działalność restauracji, barów,
kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni itp.,
c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw - działalność związana z obsługą nieruchomości,
usługi projektowe, działalność prawnicza,
notarialna, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność w zakresie reklamy lub informacji,
drobne usługi takie jak: fotografia, poligrafia,
gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, pralnia,
szewc, naprawa artykułów przeznaczenia
osobistego i użytku domowego, działalność
biur i agencji turystycznych, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek
edukacyjnych, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych itp.,
d) zdrowia – działalność: przychodni, gabinetów lekarskich, aptek itp.,
e) turystyki – działalność hoteli, moteli, domów
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych
itp.;
f) opieki społecznej − placówki świadczące
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego
standardu, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć
zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:
1) granice opracowania;
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;
4) elementy kompozycji:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) obowiązujące linie zabudowy;
5) granice stref ochrony konserwatorskiej:
a) „B” ochrony konserwatorskiej,
b) „OW” obserwacji archeologicznej.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi
ustaleniami planu i mają charakter informacyjny.
§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej
oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2.
2. W granicach strefy obowiązują następujące
wymogi konserwatorskie:
1) W strefie „B” ochrony konserwatorskiej:
a) należy zachować i wyeksponować elementy
historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych
oraz kompozycję zieleni,
b) obiekty o wartościach zabytkowych należy
poddać restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej
funkcji do wartości obiektu,
c) nowa zabudowa winna być dostosowana do
historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej
oraz nawiązywać formami współczesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej, nie
może ona dominować nad zabudową historyczną, a wszelka działalność inwestycyjna
musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,
d) nowa zabudowa winna być zharmonizowana
z historyczną
kompozycją
przestrzenno-architektoniczną,
e) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy
założeniu
maksymalnego
zachowania
i utrwalenia istniejących już relacji, pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym
charakterem obiektu,
f) umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem
i stanowiących na obiekcie lub obszarze
element obcy, jest zabronione,
g) dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych,
we właściwej, nieagresywnej formie, a w
przypadkach spornych lub wątpliwych lokalizację i projekty tych elementów należy
uzgadniać z właściwym konserwatorem zabytków,
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h) wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym konserwatorem zabytków,
i) zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;
2) W strefie „OW” obserwacji archeologicznej:
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne, w tym
zakładanie infrastruktury technicznej oraz inne wykopy ziemne na tym obszarze winny
być uzgodnione z właściwym konserwatorem zabytków, a prace ziemne prowadzone
pod nadzorem archeologiczno- konserwatorskim,
b) w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych,
c) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, niewnikających w głąb gruntu, oraz prac rolniczych.
3. Na terenach objętych planem inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
§ 6. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
ustala się:
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia
technicznego należy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczających ulic;
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej i sygnalizacji;
3) dla realizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 2
i które służą więcej niż jednemu odbiorcy, dopuszcza się wydzielenia niezbędnych działek;
w takim przypadku należy zapewnić dojazd do
działek z dróg publicznych w formie drogi wewnętrznej lub organizacji zabudowy umożliwiającej świadczenie służebności dojazdu.
2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla obszaru objętego planem ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej;
3) w razie braku komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się monolityczne zbiorniki
bezodpływowe;
4) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do
sieci kanalizacyjnej;
5) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe wszystkich terenów zabudowanych
i utwardzonych;
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6) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci
monolitycznych zbiorników bezodpływowych
lub studni chłonnych bądź systemów rozsączających, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich
użytkowania;
7) obowiązek prowadzenia w strefach zabudowy
mieszkaniowej skablowanych sieci;
8) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
9) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 7. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami MN1 i MN2 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz zabudowa gospodarcza i garażowa;
2) uzupełniające:
a) usługi z zakresu: administracji, handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub
przedsiębiorstw, kultury, oświaty, turystyki,
zdrowia i opieki społecznej,
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne,
parkingi,
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m, licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy;
2) dachy dwuspadowe symetryczne o spadkach
38-45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym;
3) minimalna wielkość działki dla zabudowy
wolno stojącej 1000 m2;
4) minimalna szerokość frontu działki 20m;
5) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości
należy przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną;
6) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
7) dopuszcza się usługi, o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki, na której są zlokalizowane, nieprzekraczające 30% powierzchni
użytkowej budynku;
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 2 stanowiska na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;
9) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDL1;
10) określa się obowiązującą linię zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDPj1;
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11) teren leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2, pkt. 1;
12) teren MN2 leży w strefie „OW” obserwacji
archeologicznej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 2.
§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem US1 ustala się przeznaczenie na
usługi sportu i rekreacji jako usługi publiczne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejących obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji
wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą
oraz zielenią;
2) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej;
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy;
4) dachy nowo projektowanych budynków dwuspadowe symetryczne o spadkach 38−45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową
w kolorze ceglastym matowym;
5) dopuszcza się zachowanie istniejącej formy
dachu w budynkach istniejących poddanych
przebudowie;
6) powierzchnia zabudowy terenu nie może być
większa niż 30%;
7) powierzchnia biologicznie czynna nie może
być mniejsza niż 40%;
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;
9) dopuszcza się wydzielanie parkingów oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
10) określa się obowiązującą linię zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem KDPj1;
11) teren leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2, pkt. 1;
12) teren leży w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązują ustalenia
zawarte w § 5 ust. 2 pkt 2.
§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem US2 ustala się przeznaczenie na
usługi sportu i rekreacji jako usługi publiczne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią;
3) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej;
4) wysokość zabudowy mierzona od poziomu
terenu do okapu dachu dla obiektów sportowych i usługowych nie może przekroczyć
14 m, o gabarycie do 3 kondygnacji nadziemnych;
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5) dla obiektów usługowych dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci
i spadkach 38−45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym
matowym;
6) dla obiektów sportowych dopuszcza się dachy
płaskie bez określania rodzaju i kolorystyki
pokrycia;
7) powierzchnia zabudowy terenu nie może być
większa niż 30%;
8) powierzchnia biologicznie czynna nie może
być mniejsza niż 40%;
9) należy zapewnić stanowiska postojowe zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 m2 p.
u. usług w przypadku lokalizacji obiektu kubaturowego;
10) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych
i parkingów oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
11) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDL1;
12) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDPj1;
13) teren częściowo leży w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązują
ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 2.
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem KDL1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna lokalna, o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m;
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2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDPj1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: ciąg pieszo-jezdny, o szerokości
w liniach rozgraniczających od 4 m do 6 m
zgodnie z rysunkiem planu;
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 i ust. 2,
częściowo leżą w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2 pkt 1 oraz „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2 pkt. 2.
§ 12. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN1, MN2 oraz US1;
2) w wysokości 0% dla terenów US2, KDPj1
i KDL1.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 14. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Szczepan Antoszczyszyn
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UCHWAŁA NR V/14/11
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 27 stycznia 2011 r.
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXIV/505/10 z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie
dla obrębu Paniowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz 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) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki
Śląskie dla obrębu Paniowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich nr LXIV/505/10 z dnia
28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Głowaczewski
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UCHWAŁA NR V/15/11
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie
dla obrębu Paniowice
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 ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku
z uchwałą nr 0150/XXVII/168/08 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 17 czerwca 2008 r.
po stwierdzeniu zgodności ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie”, zmienionym przez
Radę Miejską w Obornikach Śląskich uchwałą
nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grudnia 2007 r., Rada
Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar
zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1.
§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w
uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych,
niebędącymi: obiektami małej architektury, liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy istniejących budynków,
zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały poza wyznaczoną linią zabudowy;
2) obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż
której należy sytuować budynki oraz określone
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych niebędące: obiektami małej architektury,
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu i związanymi z nimi urządzeniami, linia ta nie
dotyczy istniejących budynków, zlokalizowa-
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nych przed wejściem w życie niniejszej uchwały
poza wyznaczoną linią zabudowy;
3) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale
wraz z załącznikiem;
4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondygnacji parterowej budynku lub suma powierzchni kondygnacji parterowych budynków
znajdujących się na danym terenie, liczona
w zewnętrznym obrysie murów wraz z prześwitami i podcieniami;
5) przepisy szczególne – aktualne w momencie
wykonywania niniejszej uchwały przepisy
prawne;
6) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
część przeznaczenia, która dominuje na danym
terenie w sposób określony ustaleniami planu;
7) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu lub poszczególnych nieruchomości mniej
niż odpowiednia powierzchnia zajmowana
przez przeznaczenie podstawowe;
8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolami przeznaczenia podstawowego;
9) usługi z zakresu:
a) handlu detalicznego − działalność związana
ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych,
b) gastronomii − działalność restauracji, barów,
kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni itp.,
c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw − działalność związana z obsługą nieruchomości,
usługi projektowe, działalność prawnicza,
notarialna, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność w zakresie reklamy lub informacji,
drobne usługi takie jak: fotografia, poligrafia,
gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, pralnia,
szewc, naprawa artykułów przeznaczenia
osobistego i użytku domowego, działalność
biur i agencji turystycznych, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek
edukacyjnych, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych itp.,
d) zdrowia – działalność: przychodni, gabinetów lekarskich, aptek itp.,
e) turystyki – działalność hoteli, moteli, domów
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych
itp.;
f) opieki społecznej − placówki świadczące
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego
standardu, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć
zgodnie z przepisami szczególnymi.
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§ 4. 1. Następujące
oznaczenia
graficzne
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;
4) elementy kompozycji:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) obowiązujące linie zabudowy;
5) granice stref ochrony konserwatorskiej:
a) „B” ochrony konserwatorskiej,
b) „OW” obserwacji archeologicznej.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi
ustaleniami planu i mają charakter informacyjny.
§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej
oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2.
2. W granicach strefy obowiązują następujące
wymogi konserwatorskie:
1) W strefie „B” ochrony konserwatorskiej:
a) należy zachować i wyeksponować elementy
historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych
oraz kompozycję zieleni,
b) obiekty o wartościach zabytkowych należy
poddać restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej
funkcji do wartości obiektu,
c) nowa zabudowa winna być dostosowana do
historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej
oraz nawiązywać formami współczesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej, nie
może ona dominować nad zabudową historyczną, a wszelka działalność inwestycyjna
musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,
d) nowa zabudowa winna być zharmonizowana
z historyczną
kompozycją
przestrzennoarchitektoniczną,
e) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już
istniejących form zainwestowania terenu,
przy założeniu maksymalnego zachowania
i utrwalenia istniejących już relacji, pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym
charakterem obiektu,
f) umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem
i stanowiących na obiekcie lub obszarze
element obcy, jest zabronione,
g) dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych,
we właściwej, nieagresywnej formie, a w
przypadkach spornych lub wątpliwych loka-
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lizację i projekty tych elementów należy
uzgadniać z właściwym konserwatorem zabytków,
h) wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym konserwatorem zabytków,
i) zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;
2) W strefie „OW” obserwacji archeologicznej:
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne, w tym
zakładanie infrastruktury technicznej oraz inne wykopy ziemne na tym obszarze winny
być uzgodnione z właściwym konserwatorem zabytków, a prace ziemne prowadzone
pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim,
b) w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych,
c) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, niewnikających w głąb gruntu, oraz prac rolniczych.
3. Na terenach objętych planem inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
§ 6. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
ustala się:
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia
technicznego należy prowadzić w obrębie linii
rozgraniczających ulic;
2) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej i sygnalizacji;
3) dla realizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 2
i które służą więcej niż jednemu odbiorcy, dopuszcza się wydzielenia niezbędnych działek;
w takim przypadku należy zapewnić dojazd do
działek z dróg publicznych w formie drogi wewnętrznej lub organizacji zabudowy umożliwiającej świadczenie służebności dojazdu.
2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla obszaru objętego planem ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej;
3) w razie braku komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się monolityczne zbiorniki
bezodpływowe;
4) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, obowiązuje niezwłoczne włączenie we-
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wnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do
sieci kanalizacyjnej;
5) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe wszystkich terenów zabudowanych
i utwardzonych;
6) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci
monolitycznych zbiorników bezodpływowych
lub studni chłonnych bądź systemów rozsączających, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich
użytkowania;
7) obowiązek prowadzenia w strefach zabudowy
mieszkaniowej skablowanych sieci;
8) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
9) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska
i przyrody ustala się:
1) działalność obiektów usługowych na terenach
objętych planem nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor
posiada tytuł prawny;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z terenów zabudowanych może być realizowane po ich wstępnym podczyszczeniu do stopnia
odpowiadającego wymogom odprowadzania
ścieków do wód i ziemi;
3) stosownie do przepisów odrębnych, związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w
środowisku do niżej wymienionych rodzajów
terenów o zróżnicowanych dopuszczalnych poziomach hałasu zalicza się tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami MN, przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
§ 7. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami MN1 i MN2 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz zabudowa gospodarcza i garażowa;
2) uzupełniające:
a) usługi z zakresu: administracji, handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub
przedsiębiorstw, kultury, oświaty, turystyki,
zdrowia i opieki społecznej,
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne,
parkingi,
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy;
2) dachy dwuspadowe symetryczne o spadkach
38-45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym;
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3) minimalna wielkość działki dla zabudowy
wolno stojącej 1000 m2;
4) minimalna szerokość frontu działki 20 m;
5) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości
należy przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną;
6) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
7) dopuszcza się usługi, o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki, na której są zlokalizowane, nieprzekraczające 30% powierzchni
użytkowej budynku;
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 2 stanowiska na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;
9) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDL1;
10) określa się obowiązującą linię zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem KDPj1;
11) teren leży w strefie ”B” ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2 pkt. 1;
12) teren MN2 leży w strefie ”OW” obserwacji
archeologicznej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 2.
§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem US1 ustala się przeznaczenie na
usługi sportu i rekreacji jako usługi publiczne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejących obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji
wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą
oraz zielenią;
2) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej;
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m, licząc od
poziomu terenu do szczytu kalenicy;
4) dachy nowo projektowanych budynków dwuspadowe symetryczne o spadkach 38−45°, kryte dachówką ceramiczną lub cementową
w kolorze ceglastym matowym;
5) dopuszcza się zachowanie istniejącej formy
dachu w budynkach istniejących poddanych
przebudowie;
6) powierzchnia zabudowy terenu nie może być
większa niż 30%;
7) powierzchnia biologicznie czynna nie może
być mniejsza niż 40%;
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;
9) dopuszcza się wydzielanie parkingów oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
10) określa się obowiązującą linię zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej
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z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDPj1;
11) teren leży w strefie ”B” ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2 pkt. 1;
12) teren leży w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązują ustalenia
zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 2.
§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem US2 ustala się przeznaczenie na
usługi sportu i rekreacji jako usługi publiczne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią;
3) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej;
4) wysokość zabudowy mierzona od poziomu
terenu do okapu dachu dla obiektów sportowych i usługowych nie może przekroczyć
14 m, o gabarycie do 3 kondygnacji nadziemnych;
5) dla obiektów usługowych dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci
i spadkach 38−45°,kryte dachówką ceramiczną
lub cementową w kolorze ceglastym matowym;
6) dla obiektów sportowych dopuszcza się dachy
płaskie bez określania rodzaju i kolorystyki
pokrycia;
7) powierzchnia zabudowy terenu nie może być
większa niż 30%;
8) powierzchnia biologicznie czynna nie może
być mniejsza niż 40%;
9) należy zapewnić stanowiska postojowe zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 m2
p. u. usług w przypadku lokalizacji obiektu kubaturowego;
10) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych
i parkingów oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
11) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 10 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDL1;
12) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej
z terenem oznaczonym na rysunku planu
symbolem KDPj1;
13) teren częściowo leży w strefie ”OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązują
ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 pk. 2.
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem KDL1 ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna lokalna, o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m;
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDPj1 ustala się przeznaczenie:
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1) podstawowe: ciąg pieszo-jezdny, o szerokości
w liniach rozgraniczających od 4 m do 6 m
zgodnie z rysunkiem planu;
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 i ust. 2,
częściowo leżą w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2 pkt 1. oraz „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązują ustalenia zawarte
w § 5 ust. 2 pkt. 2.
§ 12. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN1, MN2 oraz US1;
2) w wysokości 0,1% dla terenów US2, KDPj1
i KDL1.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 14. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Głowaczewski
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Załącznik do uchwały nr V/15/11 Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia
27 stycznia 2011 r.
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UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1
pkt 3, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Stroniu Śląskim
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stronie Śląskie, zwany dalej
regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Rozdział 2
Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące
utrzymywania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymywanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie każdej zabudowanej nieruchomości w urządzenia, opisane w § 6, służące do
zbierania odpadów komunalnych, o pojemności
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości;
2) utrzymywanie miejsc i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez dbanie o estetykę i właściwy stan
techniczny urządzeń, nieprzedostawanie się odpadów poza urządzenie oraz ich nieprzepełnianie;
3) systematyczne usuwanie nagromadzonych
odpadów z powierzchni nieruchomości i gromadzenie ich w urządzeniach wymienionych
w § 6 (z obowiązku gromadzenia zwolnieni są
właściciele niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce tej nie jest prowadzona działalność gospodarcza);
4) niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości oraz do
zwalczania śliskości na tym chodniku poprzez
posypywanie piaskiem; piasek użyty do tego celu należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Śnieg i lód należy pryzmować poprzez odgarnięcie go w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien
i innych części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
6) prowadzenie selektywnego zbierania i odbioru
odpadów komunalnych w sposób opisany
w rozdziale III;
7) gromadzenie obornika i płynnych odchodów
zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego
w miejscach spełniających wymogi przepisów
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033
ze zm.).
§ 3. Na terenie gminy Stronie Śląskie, mając
na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się:
1) magazynowania odpadów komunalnych, gruzu
budowlanego na terenie nieruchomości;
2) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i innych
nieruchomości, na których powstają odpady, do
koszy ulicznych, pojemników na odpady segregowane i pojemników innych właścicieli;
3) wrzucania do pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz pojemników na odpady segregowane substancji toksycznych i żrących, śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, gruzu budowlanego, kamieni, odpadów przemysłowych;
4) wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
5) zakopywanie odpadów oraz padłych zwierząt;
6) wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych w miejsca na to nie przeznaczone;
7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.
§ 4. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych, liści i drobnych gałęzi w zabudowie jednorodzinnej na terenie nieruchomości na wolnym
powietrzu tylko w taki sposób, aby nie powodować
uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Rozdział 3
Wymagania dotyczące zbiórki odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych
§ 5. Zbiórka odpadów komunalnych powinna
być prowadzona z zachowaniem ogólnych zasad
gospodarowania w sposób określony w regulaminie. Szczegółowe warunki odbierania odpadów
komunalnych ustalone zostaną w umowie z podmiotem uprawnionym, który zobowiązany jest
m.in. do:
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1) odbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz
odpadów ulegających biodegradacji;
2) ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
3) kierowania niesegregowanych odpadów komunalnych do instalacji określonych w planie gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego.
§ 6. 1. Ustala się maksymalne poziomy odzysku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych do których osiągnięcia zobowiązany jest
podmiot uprawniony, w tym:
1) do końca 2010 r. − do 75%,
2) do końca 2013 r. − do 50%,
3) do końca 2020 r. − do 35%, wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 r. co odpowiada:
a) 38 kg na osobę /rok w 2010 r. na obszarach
wiejskich i 115 kg na osobę/rok w 2010 r. na
obszarze miasta,
b) 25 kg na osobę /rok w 2013 r. na obszarach
wiejskich i 76 kg na osobę/rok w 2013 r. na
obszarze miasta,
c) 18 kg na osobę /rok w 2020 r. na obszarach
wiejskich i 53 kg na osobę/rok w 2020 r. na
obszarze miasta.
2. Urządzeniami przewidzianymi do zbierania
odpadów na terenie Gminy Stronie Śląskie mogą
być:
1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności od 110 l do 1100 l (1,1 m3),
2) pojemniki na odpady segregowane o pojemności od 120 l do 1100 l (1,1 m3),
3) kosze uliczne o pojemności od 10 do 80 l,
4) kontenery o pojemności do 8 m3;
5) kompostowniki − przeznaczone do zbierania
odpadów ulegających biodegradacji.
3. Odpady segregowane należy gromadzić w:
1) w pojemnikach:
a) koloru zielonego, z napisem „szkło” − opakowania ze szkła,
b) koloru żółtego, z napisem „plastik” − na odpady z tworzyw sztucznych,
c) koloru niebieskiego, z napisem „papier” − na
odpady z papieru, tektury i kartonu,
d) koloru brązowego, opisane „odpady biodegradowalne” lub „bioodpady” − na odpady
z kuchenne, z utrzymania terenów zieleni
itp.,
2) kontenerach − odpady budowlane, z remontów,
wielkogabarytowe.
4. Odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, typu baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
podlegają selektywnej zbiórce i powinny być zbierane i zagospodarowane zgodnie z przepisami
odrębnymi.
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5. Osoby fizyczne posiadające odpady w postaci zużytych przenośnych baterii lub zużytych
akumulatorów przenośnych winny te odpady
zwracać do miejsc ich odbioru w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady.
6. Przeterminowane lekarstwa powinny być
przekazywane do aptek przyjmujących tego rodzaju odpady.
7. Inne rodzaje odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (np.
świetlówki czy inne źródła światła) należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych
pojemnikach lub oddać je w miejscu zakupu nowych źródeł światła. Niesprawne termometry rtęciowe przyjmie odbiorca odpadów poprzez służby
porządkowe lub na składowisku.
8. W razie braku takich pojemników na odpady o których mowa w ust. 4-7, ich odbiorem zajmie
się odbiorca odpadów, świadczący usługi na terenie Gminy.
9. Odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, drzwi), odpady z remontów będą odbierane
przez odbiorcę odpadów na podstawie indywidualnego zgłoszenia.
10. Odpady wielkogabarytowe i odpady z remontów należy złożyć w udostępnionych przez
podmiot uprawniony urządzeniach, w miejscu
umożliwiającym dojazd pojazdu odbiorcy odpadów.
11. Właściciel nieruchomości, na terenie której
w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, a nieruchomość wyposażona jest w pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych,
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania
i przekazywania
uprawnionemu
podmiotowi.
Z obowiązku zwolnieni są użytkownicy nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby.
12. Dopuszcza się:
1) czasowe gromadzenie odpadów zielonych z
utrzymania terenów zieleni, ogrodów, budowlanych i pochodzących z remontów w innych
urządzeniach (np. przyczepy, naczepy itp.), gdy
zostaną one podstawione przez uprawniony
podmiot,
2) dowóz odpadów, o których mowa w punkcie 1,
na składowisko odpadów lub inne wskazane
miejsce, możliwy jest przy użyciu własnego pojazdu i urządzeń, po uzgodnieniu z uprawnionym podmiotem,
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych.
2. Wywóz odpadów komunalnych powinien
odbywać się na bieżąco, lecz nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47

– 4087 –

3. Częstotliwość wywozu odpadów segregowanych, takich jak plastik, szkło, papier, należy
dostosować do tempa zapełniania się pojemników,
aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
4. Odpady biodegradowalne należy usuwać
z pojemników na bieżąco, aby zalegające w nich
odpady nie gniły i nie powodowały uciążliwości
zapachowych, jednak nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych,
i z remontów odbywać się będzie przez uprawniony podmiot po indywidualnym zgłoszeniu właściciela nieruchomości.
6. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, winny być wyposażone w pojemniki
na odpady w ilości zapewniającej utrzymanie ich
w odpowiednim stanie porządkowym. Pojemniki
powinny być umieszczone w miejscu widocznym
dla osób korzystających z usług ww. placówek.

2)

3)

4)
5)

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe
oczyszczalnie ścieków zobowiązani są zawrzeć
umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór
odpadów w nich powstających oraz usuwanie ich
z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich
wypływ ze zbiornika.

6)

§ 9. Właściciele nieruchomości na żądanie
upoważnionego podmiotu zobowiązani są do okazania umowy na wywóz odpadów z nieruchomości
oraz dowodów płacenia za tą usługę. Obowiązek
ten dotyczy również opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych.
Dowody płacenia za usługi, o których mowa powyżej należy przechowywać przez okres 2 lat kalendarzowych od wywozu ww. odpadów, nieczystości ciekłych i osadów.

8)

7)

9)
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stanowić zagrożenie, należy przed wejściem na
teren nieruchomości lub na drzwiach mieszkania umieścić stosowną tabliczkę,
bezzwłoczne zgłoszenie lekarzowi weterynarii
przypadku pogryzienia człowieka przez zwierzę
i zastosowanie się do zaleceń służb weterynaryjnych,
natychmiastowe usuwanie przez właścicieli
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych itp.,
niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
plaż, kąpielisk, trawników, boisk sportowych,
targowisk.
właściciele psów zobowiązani są ponadto do
zarejestrowania psa w Urzędzie Gminy w w
terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa
oraz oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym.
wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne - w kaganiec,
prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu − w nałożonym kagańcu,
Osoba wyprowadzająca psa w miejscu publicznym jest zobowiązana prowadzić go na smyczy;
zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko
w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że ma nałożony kaganiec, a opiekun ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli
jego zachowania.
Rozdział 6

§ 10. Zabrania się mycia i napraw pojazdów
na nieruchomościach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach,
ulicach, terenach zielonych.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 12. Właściciele lub opiekunowie zwierząt
domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad nimi w taki sposób, aby nie
stwarzały zagrożenia dla osób trzecich oraz innych
uciążliwości, a w szczególności:
1) w przypadku posiadania na terenie nieruchomości lub w mieszkaniu zwierzęcia mogącego

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich
jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest
zabronione w miejscowości Stronie Śląskie na
obszarze wyznaczonym ulicami Nadbrzeżna, Kościuszki, Sudecka, Nowotki, Świerczewskiego, Morawka, Żeromskiego, 40-lecia PRL, Hutnicza, Zielona, Dolna, Świerkowa, Kopernika, Jaworowa
3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych
przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne,
instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
4. Zwierzęta gospodarskie (z wyjątkiem
pszczół i gołębi) muszą być utrzymywane tak, aby
nie mogły wydostać się na tereny ogólnodostępne
(place, ulice, zieleńce itp.). W przypadku wydostania się ich jednak na ww. tereny − właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia ich we właściwym miejscu oraz uprzątnięcia
pozostałych po nich zanieczyszczeń.
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, w miarę
potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni,
stwarzającej zagrożenie epidemiologiczno-sanitarne, Burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
określi, termin jej przeprowadzenia.

§ 16. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała nr XXXVII/326/06 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 stycznia
2006r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2006 r. Nr 68,
poz. 1074).

Rozdział 8
Przepisy końcowe

Przewodniczący Rady:
Ryszard Suliński

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
6 45
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UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180, poz. 1493, ze zmianami), Rada Miejska
w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Stronie Śląskie, uchwala się tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Tytuł I
Tryb powoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej
„Zespołem” powołuje Burmistrz Stronia Śląskiego
w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
następujących instytucji, organizacji i jednostek
organizacyjnych działających na terenie Stronia
Śląskiego:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Stroniu Śląskim,
3) Posterunku Policji w Stroniu Śląskim,
4) Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim,
5) oświaty,

6) ochrony zdrowia,
7) organizacji pozarządowych, w szczególności
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8) kuratorzy sądowi.
3. W skład Zespołu mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2,
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Stronia Śląskiego,
a podmiotami, których przedstawiciele powołani
zostaną do Zespołu.
Tytuł II
Tryb odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 3. 1. Burmistrz Stronia Śląskiego odwołuje
członka Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.
Tytuł III
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje
Burmistrz Stronia Śląskiego w terminie 30 dni od
daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4.
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3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego
członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Na wniosek przewodniczącego, podczas
pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest
zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów
w głosowaniu jawnym.
5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym
przez Burmistrza Stronia Śląskiego w drodze zarządzenia.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe –
zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym
powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także
na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby
członków Zespołu.
8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o
składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu,
opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały
lub ustalenia.
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11. Zespół może powoływać grupy robocze na
zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania
indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
12. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest
do przedkładania Burmistrzowi Stronia Śląskiego
sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy
– sprawozdanie półroczne,
2) do 31 stycznia roku następującego po roku,
którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie
roczne.
14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać
wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
15. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
16. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przy
ul. Zielonej 5.
17. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
Ryszard Suliński

6 46

647
647

UCHWAŁA NR 15/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu
uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyj647

nych w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tadeusz Wasyliszyn
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UCHWAŁA NR 17/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 31 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
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), art. 19 c ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 6 ust. 1 uchwały nr 69/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków
o realizację
zadania
publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej punkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania:
a) wkład pracy społecznej,

b) posiadane zasoby kadrowe,
c) posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,
d) dotychczas zrealizowane zadania we współpracy z administracją publiczną,
e) społeczne korzyści inicjatywy lokalnej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tadeusz Wasyliszyn
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UCHWAŁA NR 18/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 13/10
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 marca
2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz po stwierdzeniu, iż plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Strzegom, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-

strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) 1MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
2) 2MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1MN/U, ustala się:
a) przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową,
b) możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących budynków na cele mieszkaniowe
i usługowe, a także lokalizację urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów
małej architektury i ogrodzeń;
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem 2MW/U, ustala się:
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a) przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową w formie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
usługami nieuciążliwymi wbudowanymi
w partery budynków lub budynku usługowego wolnostojącego, z możliwością lokalizacji usług handlu,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (w tym
garaże) oraz urządzeń towarzyszących związanych z obsługą terenu: służących utrzymaniu porządku, placów rekreacyjnych, dojść,
dojazdów, obiektów małej architektury, parkingów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń komunikacji elektronicznej,
c) wysokość projektowanej zabudowy do czterech
kondygnacji
naziemnych
łącznie
z poddaszem użytkowym (usługi, mieszkanie). Możliwe jest podpiwniczenie całkowite
lub częściowe budynków;
3) projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych
regionu, nie może stwarzać dysonansu
z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej
lub dobrej klasy architektury współczesnej.
Nowa zabudowa winna nawiązywać do zabudowy historycznej, uwzględniając gabaryty,
formę zewnętrzną, geometrię dachu oraz układ
elewacji w powiązaniu z zabudową występującą
w sąsiedztwie terenu objętego planem. Nowa
zabudowa winna być uzgodniona z właściwymi
służbami konserwatorskimi;
4) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych;
5) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem
terenu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych
urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej
emisji zanieczyszczeń;
2) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą przekraczać ustalonych standardów ochrony środowiska wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a w przypadku
usług wbudowanych nie może wykraczać poza
granice lokalu usługowego;
3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się
będzie w systemie gospodarki komunalnej;
4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej należy
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi;
5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń

Poz. 649

ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na obszarze objętym planem wprowadza się
zakaz lokalizacji dominant przestrzennych o
znacznej wysokości, odznaczających się w terenie i niezwiązanych z podstawowym zagospodarowaniem terenu;
2) dla obszaru objętego planem wprowadza się
strefę „OW” obserwacji archeologicznej.
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy
uzgodnić z właściwymi służbami konserwatorskimi, co do konieczności prowadzenia prac archeologicznych i za pozwoleniem właściwych
służb konserwatorskich.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze
objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem;
2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługujących zabudowę
mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń
reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym;
3) wprowadzanie elementów reklamowych na
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy usługowej możliwe
jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii
z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni
i kolorystyki do miejsca usytuowania.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu − dla terenów
zabudowy ustala się:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu. Linia zabudowy przechodząca przez lico budynku może zostać przekroczona przez części dodatkowe lub
drugorzędne budynku tj. balkony, schody zewnętrzne, wykusze, okapy, połacie dachowe,
przypory, itp.;
2) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 80%
powierzchni działki budowlanej;
3) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych
pod projektowaną zabudowę minimum 20% ich
powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń urządzona, zadrzewienia);
4) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić
odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla
samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają
osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb
wynikających z przeznaczenia terenu.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie :
w obszarze objętym planem nie występują tereny
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami
o ochronie przyrody.
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem: nie
ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dla
terenów zabudowy obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w przepisach szczególnych dla tego rodzaju terenów.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi wjazdami z ulicy Legnickiej;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz
gaz − z sieci miejskich; na warunkach ustalonych przez ich zarządcę;
3) odprowadzanie ścieków i wód opadowych do
sieci miejskich; na warunkach ustalonych przez
ich zarządcę.

Poz. 649

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2 ust. 1, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 4. Ustala się stawkę procentową stanowiącą
podstawę do określenia jednorazowej opłaty,
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), w wysokości 5%.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tadeusz Wasyliszyn
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Poz. 649
Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/11 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia
2011 r.
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Poz. 649,650
Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/11 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia
2011 r.

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również
w trakcie dyskusji publicznej.
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków
i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną
oraz transformację terenu.
6 49
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UCHWAŁA NR V/16/2011
RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Ogród” w Wiązowie prowadzonym
przez Miasto i Gminę Wiązów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust.
5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy
Wiązów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LI/367/10 Rady Miasta
i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu
Miejskim „Bajkowy Ogród” w Wiązowie prowadzonym przez Miasto i Gminę Wiązów § 1 ust. 2
otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Za świadczenia przedszkola określone
w ust. 1 miesięczną opłatę ustala się w wysokości:
1) 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli
dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze do
dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego
czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
65 0

2) 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli
dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze od
trzech do czterech godzin dziennie powyżej
5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3) 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego wg odrębnych przepisów jeśli
dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze
większym niż 4 godziny dziennie powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
Ewa Schütterly
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UCHWAŁA NR IV/13/2011
RADY GMINY W CIESZKOWIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, 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. zm.) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 Nr 175, poz. 1362) Rada Gminy Cieszków
uchwala, co następuje:
W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszkowie zatwierdzonym uchwałą nr XXII/116/
/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1) Zmienia się treść § 1 pkt. 3 i nadaję się mu nowe następujące brzmienie: ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.)
2) W § 1 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 o treści: ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach miesz-

kaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734
z późn. zm.)
3) Zmienia się treść § 13 i nadaje się mu nowe
następujące brzmienie: Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych, zasady wynagrodzenia reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników
samorządowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
gminy Cieszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zdzisław Załężny
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UCHWAŁA NR IV/15/11
RADY GMINY KOTLA
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn zm.) Rada Gminy
Kotla uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się w 2011 roku na terenie gminy Kotla pobór w drodze inkasa podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości, należnych od osób
fizycznych.
§ 2. Na inkasentów podatków określonych
w § 1 wyznacza się w poszczególnych sołectwach
następujące osoby:
1) Ceber − Jacek Wołoszyn,
2) Chociemyśl − Helena Płócienniczak,
3) Głogówko − Ireneusz Ostapczuk,
4) Grochowice − Mirosław Hachuła,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Kotla − Ewa Kłonica,
Kozie Doły − Agnieszka Krupa,
Krzekotówek − Kazimierz Rojek,
Kulów − Janusz Rzymek,
Moszowice − Halina Bobel,
Skidniów − Marzena Pazdej,
Sobczyce − Maria Garbolińska,
Zabiele − Marianna Stachurska.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 200,00 zł za pobór jednej raty
podatku oraz procentową wartość zainkasowanej
kwoty w wysokości:
1) w sołectwach: Chociemyśl, Grochowice, Kozie
Doły, Moszowice, Sobczyce i Zabiele − 7% zainkasowanej kwoty,
2) w sołectwach: Ceber, Kotla, Krzekotówek
i Skidniów − 8% zainkasowanej kwoty,
3) w sołectwach: Głogówko, Kulów – 9% zainkasowanej kwoty.
§ 4. 1. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta przekazane na konto Urzędu Gminy
w dniu następnym po ustawowym terminie płatności.
2. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności podatku przypada na sobotę lub dzień wolny od pra-
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cy za ostatni dzień terminu uważa się dzień po
dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 5. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za zainkasowane należności.
§ 6. Wypłata prowizji nastąpi w ciągu 7 dni po
zakończeniu miesiąca, w którym był termin płatności raty podatku.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVI/196/09 Rady
Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2009 r.
Nr 210, poz. 3890) zmieniona uchwałą nr XLI/225/
/10 z dnia 30 marca 2010 r. Rady Gminy Kotla
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/196/09 Rady
Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 w sprawie

Poz. 652,653

poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia
14 kwietnia 2010 r. Nr 67, poz.1040).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kotla.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. Uchwałę podaje się
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotla.
Przewodnicząca Rady:
Halina Przybylska

65 2

653
65 3

UCHWAŁA NR V/12/11
RADY GMINY PODGÓRZYN
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
na terenie Gminy Podgórzyn uchwala się tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
szczegółowe warunki jego działania.
§ 2. Tryb powoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany
dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Podgórzyn w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
następujących instytucji, organizacji i jednostek
organizacyjnych działających na terenie gminy
Podgórzyn:
− Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie – minimum 2 osoby,
− Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podgórzynie –
minimum 1 przedstawiciel,
− Komisariatu Policji w Karpaczu – minimum
1 przedstawiciel,
− jednostek oświatowych – minimum 1 przedstawiciel,
− jednostek ochrony zdrowia – minimum 1 przedstawiciel,
− organizacji pozarządowych – minimum 1 przedstawiciel,

− kuratorzy sądowi – minimum 1 przedstawiciel,
3. Zespół powinien składać się minimum
z 8 osób.
4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
Podgórzyn może poszerzyć skład Zespołu o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw.
5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Podgórzyn
a podmiotami, których przedstawiciele powołani
zostaną do Zespołu.
§ 3. Tryb odwoływania członków Zespołu.
1. Wójt Gminy Podgórzyn może odwołać
członka Zespołu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
− na wniosek członka,
− na wniosek instytucji, która delegowała go do
pracy w Zespole,
− na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
− w razie skazania prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo.
§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.
1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.
2. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt
Gminy Podgórzyn.
3. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na
4 letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, większością głosów
w głosowaniu jawnym.
4. Na wniosek przewodniczącego, podczas
pierwszego posiedzenia Zespołu, wybierany jest
zastępca przewodniczącego oraz sekretarz spośród
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jego członków, większością głosów w głosowaniu
jawnym.
5. Zadania Zespołu wynikają z art. 9 b ust. 2
ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
6. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym
zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza oraz tryb ich odwoływania
zostaną określone w regulaminie organizacyjnym
opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez
Wójta Gminy Podgórzyn w drodze zarządzenia.
7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, w wyjątkowych sytuacjach – zastępca przewodniczącego lub sekretarz.
8. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby
członków zespołu.
9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
10. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący,
w wyjątkowych sytuacjach − zastępca przewodniczącego lub sekretarz.
11. Zespół może powoływać grupy robocze
w celu rozwiązywania indywidualnych problemów
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
12. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
13. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego
członków.

Poz. 653,654

14. Ze spotkań Zespołu sporządza się listę
obecności oraz protokół zawierający w szczególności opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte
ustalenia i uchwały.
15. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych
uzyskanych w ramach pracy Zespołu.
16. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie.
17. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Podgórzynie.
18. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest
do przedkładania Wójtowi Gminy Podgórzyn rocznego sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do
dnia 31 stycznia każdego roku.
§ 5. Uchyla się uchwałę nr LVII/514/10 Rady
Gminy Podgórzyn z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Podgórzyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Halina Klepka

65 3

654
65 4

UCHWAŁA NR V/13/11
RADY GMINY PODGÓRZYN
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych w wysokości

115,27 zł brutto za 1 m3 odpadów niesegregowanych, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne odbierane są w sposób selektywny, stosuje się stawki określone w § 1, obniżone o 10%.
§ 3. Określa się górną stawkę opłat za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w wysokości 35,00 zł brutto za
1 m3 nieczystości.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XLVI/403/09 Rady
Gminy Podgórzyn z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 654,655,656

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Halina Klepka

65 4

655
65 5

UCHWAŁA NR V/14/11
RADY GMINY PODGÓRZYN
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2003 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 3 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia Statutu Gminy Podgórzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 4 Statutu Gminy Podgórzyn stanowiącym wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy wprowadza się zmiany: wykreśla się
pozycje Zakłady budżetowe Gospodarstwo Pomocnicze przy SP Miłków.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Halina Klepka

65 5

656
65 6

UCHWAŁA NR XXXIV/257/2010
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia − Czeszów II, uchwalonego uchwałą
nr XIII/110/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie
na obszarze gminy Zawonia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do
uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXI/160/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. po stwierdzeniu zgodności
zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” uchwalonego uchwałą Rady
Gminy Zawonia nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 r., uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy
Zawonia − Czeszów II, uchwalonego uchwałą nr
XIII/110/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30

stycznia 2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie
na obszarze gminy Zawonia
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Przedmiot ustaleń zmiany planu obejmuje
zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są
następujące załączniki:
1. Rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000 – załącznik nr 1.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu –
załącznik nr 2.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-
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struktury technicznej oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) przepisach szczególnych i odrębnych − należy
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi,
2) obszarze − należy przez to rozumieć całą działkę objętą granicami opracowania,
3) terenie − należy przez to rozumieć wyodrębnioną liniami rozgraniczającymi część obszaru,
4) strefie − należy przez to rozumieć część obszaru wyodrębnioną ze względu na swoje szczególne cechy, na przykład wartości historyczne,
5) przeznaczeniu podstawowym − należy przez
to rozumieć przeznaczenie, którego udział
przeważa na danym terenie,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez
to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które
mogą występować na danym terenie,
7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej −
należy przez to rozumieć budynki mieszkalne
jednorodzinne wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami
garażowymi i gospodarczymi, wraz ze zlokalizowanymi w nich lokalami użytkowymi, przeznaczonymi na usługi, których powierzchnia
użytkowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
8) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej −
należy przez to rozumieć małe domy mieszkalne wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,
9) małych domach mieszkalnych – należy przez
to rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne, w których jest zlokalizowane nie więcej niż
12 lokali mieszkalnych,
10) usługach typu I − należy przez to rozumieć
działalność taką jak administracja, kultura,
oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel,
poczta i łączność, gastronomia, turystyka,
sport, rekreacja i wypoczynek, obsługa pasażerów w transporcie drogowym,
11) usługach typu II − należy przez to rozumieć
działalność taką jak administracja, kultura,
oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel,
gastronomia, poczta i łączność,
12) usługach typu III − należy przez to rozumieć
działalność taką jak administracja, kultura,
oświata i nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, obsługa bankowa, handel
detaliczny, gastronomia, poczta i łączność, turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek,
13) budynkach towarzyszących – należy przez to
rozumieć budynki magazynowe, gospodarcze,
socjalne, sanitariaty, garaże i inne potrzebne
dla realizacji przeznaczenia terenu,
14) liniach zabudowy:
a) obowiązujących − należy przez to rozumieć
linię, przy której należy sytuować elewacje
frontowe budynków mieszkalnych lub
usługowych. Obowiązująca linia zabudowy

Poz. 656

stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię
zabudowy dla pozostałych obiektów. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy
przez okapy, gzymsy, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki
o nie więcej niż 2.5 metry,
b) nieprzekraczalnych − należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich
budynków. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy, gzymsy, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne,
wykusze i ganki o nie więcej niż 2.5 metry.
Nieprzekraczalnej linii zabudowy nie stosuje się do budowli oraz do obiektów małej
architektury,
15) wysokości budynku do okapu − należy przez
to rozumieć wysokość liczoną od projektowanej rzędnej terenu przy głównym wejściu do
budynku do okapu dachu,
16) wysokości budynku do kalenicy − należy przez
to rozumieć wysokość liczoną od projektowanej rzędnej terenu przy głównym wejściu do
budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych,
17) wskaźniku zabudowy − należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej zabudową kubaturową do powierzchni działki
lub grupy działek objętych inwestycją.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć
zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 4. 1. Określa się, że następujące oznaczenia
graficzne zawarte na rysunku stanowią obowiązujące ustalenia zmiany planu:
1) Symbole, określające podstawowe przeznaczenia terenów,
2) Granica obszaru objętego zmianą planu,
3) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
4) Obowiązująca linia zabudowy,
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy,
6) Stanowisko archeologiczne, które obejmuje się
ochroną,
7) Granica strefy „OW” ochrony konserwatorskiej
– obserwacji archeologicznej,
8) Napowietrzna linia energetyczna wysokiego
napięcia 110 kV wraz ze strefą, w obrębie której
obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
9) Napowietrzna linia energetyczna średniego
napięcia 20 kV wraz ze strefą, w obrębie której
obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
2. Określa się, że następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku mają charakter informacyjny bądź propozycji:
1) Granica gminy,
2) Granica obrębu,
3) Propozycja podziału na działki budowlane,
4) Określenie skali rysunku w formie liczbowej
i liniowej,
5) Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Zawonia nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada
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2009 r., z naniesionymi granicami obszaru objętego zmianą planu.
§ 5. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku zmiany planu:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW.
3. Tereny usług, oznaczone symbolem U.
4. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, oznaczony symbolem
MW,MN
5. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczony symbolem MW,U.
6. Teren sportu i rekreacji, zieleni urządzonej,
oznaczony symbolem US,ZP.
7. Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP.
8. Teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem WS.
9. Teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
oznaczony symbolem KDZ.
10. Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone
symbolem KDW.
11. Teren infrastruktury technicznej – energetyki, oznaczony symbolem E.
§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego. Ustala się, że ukształtowania
wymaga nowo projektowany zespół zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej
i usługowej oraz zabudowy usług turystyki, rekreacji i wypoczynku. Nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się w § 19 – 23 uchwały.
§ 7. Ustala się warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych
i leśnych.
1. Działalność zakładów usługowych nie może
powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do
którego inwestor posiada tytuł prawny.
2. Każdy teren, na którym może dojść do
zanieczyszczenia produktami chemicznymi i ropopochodnymi, powinien być utwardzony, a zanieczyszczenia
podczyszczone
przed
odprowadzeniem do kanalizacji w stopniu zapewniającym
spełnienie wymogów przepisów szczególnych
i odrębnych.
3. Na obszarze dopuszcza się przebudowę
i budowę urządzeń melioracji szczegółowej – rowów.
4. Na obszarze nie dopuszcza się budowy nowych stawów hodowlanych, dopuszcza się remont
i przebudowę stawów istniejących.
5. Dokonuje się następującego zakwalifikowania terenów, ze względu na dopuszczalne poziomy
hałasu:
1) Tereny oznaczone symbolem MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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2) Tereny oznaczone symbolami MW, MW,U
i MW,MN − tereny zabudowy wielorodzinnej,
3) Teren oznaczony symbolem US,ZP − tereny
wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem.
§ 8. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Ustala się strefę OW ochrony konserwatorskiej − obserwacji archeologicznej dla obszaru
objętego zmianą planu, poza terenem stanowiska
archeologicznego, o granicach przedstawionych
na rysunku zmiany planu, w obrębie której obowiązują następujące ustalenia:
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do konieczności ich
prowadzenia pod nadzorem archeologicznym
i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora
zabytków,
2) Nadzór archeologiczny i ratownicze badania
archeologiczne mogą być wykonywane jedynie
przez uprawnionego archeologa.
2. Obejmuje się ochroną stanowisko archeologiczne nr 9/7/74-30 AZP − neolityczny ślad
osadnictwa, którego lokalizację przedstawia się na
rysunku zmiany planu, w obrębie którego obowiązują następujące ustalenia:
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane
z pracami ziemnymi należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a prace
można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od tych służb na przeprowadzenie
wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora,
2) Wymagane pozwolenie konserwatorskie należy
uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub, dla
robót niewymagających pozwolenia na budowę
− przed realizacją inwestycji (to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych).
3. Wykonywanie prac budowlanych na obszarach i przy obiektach objętych ochroną niniejszą
zmianą planu podlega uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków zgodnie z wymogami
przepisów szczególnych i odrębnych.
§ 9. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1. Ustala się, że przestrzeń publiczną stanowi
teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony
symbolem 1KDZ.
2. Na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza
się umieszczanie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych i elementów małej architektury, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.
§ 10. Na obszarze objętym zmianą planu nie
występują tereny ani obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów
i w związku z tym nie wprowadza się ustaleń dla
tych terenów.
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§ 11. 1. Ustala się następujące szczegółowe
zasady podziału nieruchomości objętych zmianą
planu:
1) Minimalne powierzchnie i minimalne szerokości
frontu działek przedstawia się w § 16–25 uchwały.
2) Ustaleń, zawartych w wyżej wymienionych paragrafach, nie stosuje się do działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej, działek dróg wewnętrznych oraz w przypadku wydzielenia
działki na powiększenie działki sąsiedniej lub
regulacji granic pomiędzy działkami sąsiednimi.
3) W przypadku gdy powierzchnia działki podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie działek o ustalonych parametrach, dopuszcza się
pomniejszenie powierzchni i szerokości frontu
jednej z działek powstałych w wyniku podziału
maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni
i minimalnej szerokości frontu określonej
w wyżej wymienionych paragrafach.
4) W przypadku gdy na jednej działce, zgodnie
z oświadczeniem zawartym we wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału, będą
występować dwie funkcje, minimalną powierzchnię działek należy przyjmować jako sumę powierzchni działek dla obu funkcji.
5) Na całym obszarze dopuszcza się wydzielanie
działek dróg wewnętrznych, innych niż ustalonych liniami rozgraniczającymi. Ustala się minimalną szerokość wydzielanych dróg na 8 m.
2. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych zmianą
planu.
§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami
1US,ZP i 1ZP ustala się zakaz lokalizacji zabudowy
kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej.
§ 13. Ustala się zasady zagospodarowania
działek w zakresie miejsc postojowych.
1. W granicach działek lub grupy działek objętych inwestycją należy zapewnić lokalizację niezbędnej ilości miejsc postojowych.
2. Ustala się następujące wskaźniki dotyczące
minimalnej ilości miejsc postojowych samochodów osobowych dla poszczególnych przeznaczeń:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1.5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
3) Tereny zabudowy usługowej:
a) gastronomia – 1 miejsce postojowe na 6 m2
powierzchni części konsumpcyjnej,
b) handel – 1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 miejsce
postojowe na sklep,
c) hotel – 1 miejsce postojowe na 3 miejsca
noclegowe,
d) boiska – 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej,
e) korty tenisowe – 3 miejsca postojowe na
1 kort,
f) inne usługi − 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni użytkowej.
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3. Dla terenów i budynków łączących różne
przeznaczenia, na przykład usługowe i mieszkaniowe, należy przyjmować sumę liczby miejsc postojowych dla tych przeznaczeń.
4. Potrzeby w zakresie realizacji miejsc postojowych i placów manewrowych dla innych pojazdów realizowane będą w granicach własnych działek w ilości zależnej od potrzeb.
§ 14. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
wzdłuż napowietrznych linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia.
1. Na rysunku zmiany planu przedstawia się
przebieg napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV.
2. Wyznacza się strefę, o szerokości 15 m od
przewodu linii w obu kierunkach, w obrębie której
lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą sieci.
Lokalizację strefy przedstawia się na rysunku
zmiany planu.
3. Na rysunku zmiany planu przedstawia się
przebieg napowietrznych linii energetycznych
średniego napięcia 20kV.
4. Wyznacza się strefę, o szerokości 5 m od
przewodu linii w obu kierunkach, w obrębie której
lokalizacja zabudowy wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą sieci. Lokalizację strefy przedstawia się na rysunku zmiany planu.
5. W przypadku zmiany przebiegu linii energetycznych bądź ich skablowania ustaleń niniejszego
paragrafu nie stosuje się, a przedstawiony na rysunku przebieg linii wraz ze strefami nie ma charakteru obowiązującego.
§ 15. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Dopuszcza się rozbudowę wszystkich systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zaleca się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących
z projektowanym
inwestowaniem
w uzgodnieniu z ich zarządcą.
4. Na obszarze dopuszcza się budowę sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem
linii energetycznych wysokiego napięcia i gazociągów wysokiego ciśnienia.
5. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym naziemnych obiektów
kubaturowych, na terenach o innym przeznaczeniu.
6. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej.
7. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów
bytowych z projektowanej sieci wodociągowej.
8. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:
1) Ścieki bytowe i komunalne należy odprowadzać
do oczyszczalni ścieków poprzez projektowaną
sieć kanalizacji sanitarnej,
2) Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości, do któ-
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rej inwestor posiada tytuł prawny lub odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej albo do
ziemi, z zachowaniem wymogów zawartych
w przepisach szczególnych i odrębnych,
3) Wody opadowe i roztopowe pochodzące
z nawierzchni utwardzonych należy odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi, z zachowaniem wymogów zawartych w
przepisach szczególnych i odrębnych.
9. Ustala się zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, zgodne z wymogami przepisów odrębnych oraz programem gospodarki odpadami Gminy Zawonia.
10. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła, spełniających wymogi przepisów szczególnych i odrębnych.
11. Dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów
odrębnych, w tym w szczególności budowę stacji
bazowych telefonii komórkowej.
Rozdział 2
USTALENIA DLA TERENÓW WYZNACZONYCH
LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI
§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych
symbolami 1MN − 10MN.
1. Przeznaczenie podstawowe:
1) Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN,
2MN − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolno stojąca lub bliźniacza,
2) Dla terenów oznaczonych symbolami 3MN –
10MN − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca.
2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu:
1) Linie zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5–10 m od linii rozgraniczającej teren
1MN i teren 3KDW,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MN
i teren 8KDW,
c) obowiązująca linia zabudowy w odległości
3–11 m od linii rozgraniczającej teren 2MN
i teren 3KDW,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MN
i teren 4KDW,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MN
i teren 8KDW,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5–10 m od linii rozgraniczającej teren
3MN i teren 4KDW,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 3MN
i teren 8KDW,
h) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 4MN
i teren 5KDW,
i) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5–14 m od linii rozgraniczającej teren
4MN i teren 4KDW,
j) obowiązująca linia zabudowy w odległości
5 m od linii rozgraniczającej tereny 5MN,
6MN i 7MN i teren 4KDW,

2)

3)

4)

5)
6)
7)

1)

2)
a)
b)
c)
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k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 5MN
i tereny 5KDW i 6KDW,
l) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 6MN
i tereny 6KDW i 7KDW,
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 7MN
i tereny 7KDW i 1ZP,
n) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od południowej granicy terenu 7MN,
o) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 8MN
i tereny 5KDW, 6KDW i 7KDW,
p) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od południowej granicy terenu 8MN,
q) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 9MN
i teren 8KDW,
r) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 - 10 m od linii rozgraniczającej teren
10MN i teren 9KDW,
s) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 10MN
i tereny 10KDW i 11KDW.
Maksymalny wskaźnik zabudowy:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN
i 2MN – 25%,
b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN 10MN − 20%,
Minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN
i 2MN – 50%,
b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN –
10MN − 60%,
Na każdej z działek budowlanych dopuszcza się
lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz
jednego garażu jako budynku wolno stojącego,
przylegającego do budynku mieszkalnego lub
stanowiącego część budynku mieszkalnego,
Maksymalna wysokość ściany:
a) dla budynków mieszkalnych − 6.5 m,
b) dla garaży – 3.5 m,
Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o,
Maksymalna wysokość kalenicy:
a) dla budynków mieszkalnych – 7.0 m,
b) dla garaży – 4.0 m.
3. Zasady podziału na działki budowlane
Minimalna powierzchnia działki:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN
i 2MN – 600 m2,
b) dla terenów oznaczonych symbolami 3MN −
7MN i 9MN, 10MN − 750 m2,
c) dla terenu oznaczonego symbolem 8MN −
850 m2,
Minimalna szerokość frontu
dla terenów oznaczonych symbolami 1MN
i 2MN – 20 m,
dla terenów oznaczonych symbolami 3MN −
7MN i 9MN, 10MN − 23 m,
dla terenu oznaczonego symbolem 8MN – 25 m.

§ 17. Ustalenia dla terenów oznaczonych
symbolami 1MW i 2MW.
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1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne – usługi typu II.
3. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w
przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć
infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji
celu publicznego.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW i teren 1KDW,
b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW i teren 3KDW,
c) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej tereny 1MW i 2MW i teren 8KDW,
d) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MW i teren 2KDW,
e) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MW i teren 10KDW,
f) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2MW i teren 11KDW,
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 30%,
3) Minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej − 35%,
4) Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – 25 m,
5) Maksymalna wysokość ściany:
a) dla budynków mieszkalnych – 9.5 m,
b) dla garaży – 3.5 m
6) Dachy
wszystkich
budynków
płaskie,
o nachyleniu połaci do 12o,
7) Maksymalna wysokość kalenicy
a) dla budynków mieszkalnych – 10.5 m,
b) dla garaży – 4.0 m.
5. Zasady podziału na działki budowlane
1) minimalna powierzchnia działki – 2000 m2,
2) minimalna szerokość frontu – 30 m.
§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych
symbolami 1U – 3U.
1. Przeznaczenie podstawowe – usługi typu III.
2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w
przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć
infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji
celu publicznego.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości 5 m od południowej granicy terenu 3U,
b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1U i teren 8KDW
c) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 2U i teren 11KDW,
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U
– 20%,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3U –
25%,

Poz. 656

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U
– 45%,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3U –
40%,
4) Wysokość budynków do okapu:
a) dla budynków usługowych:
− dla terenów oznaczonych symbolami 1U,
2U – nie więcej niż 6.5 m,
− dla terenu oznaczonego symbolem 3U –
nie więcej niż 9.5 m
b) dla obiektów towarzyszących – nie więcej niż
3.5 m,
5) Wysokość budynków do kalenicy:
a) dla budynków usługowych:
− dla terenów oznaczonych symbolami 1U,
2U – nie więcej niż 7.0 m,
− dla terenu oznaczonego symbolem 3U –
nie więcej niż 10.5 m,
b) dla obiektów towarzyszących – nie więcej niż
4.0 m,
6) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o.
4. Zasady i warunki podziału nieruchomości:
1) Minimalna powierzchnia działek budowlanych:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U
– 3000 m2,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3U –
5000 m²,
2) minimalna szerokość frontu działek – 50 m.
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1MW,MN.
1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza lub
szeregowa.
2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w
przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć
infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji
celu publicznego.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości 15 m od północnej granicy terenu 1MW,MN,
b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW,MN i teren 3KDW,
c) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren 1MW,MN i teren 4KDW,
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 30%,
3) Minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej − 35%,
4) Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 25 m,
5) Maksymalna wysokość ściany:
a) dla budynków mieszkalnych – 9.5 m,
b) dla garaży – 3.5 m,
6) Dachy wszystkich budynków płaskie, o nachyleniu połaci do 12o,
7) Maksymalna wysokość kalenicy
a) dla budynków mieszkalnych – 10.5 m,
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b) dla garaży – 4.0 m.
4. Zasady podziału na działki budowlane
1) Minimalna powierzchnia działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
− 2000 m2,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 600 m2,
2) Minimalna szerokość frontu:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
− 30 m,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 20 m.
§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1MW,U.
1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i usługi typu II. Każde
z przeznaczeń może występować samodzielnie lub
oba mogą występować łącznie.
2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze
zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
1) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości 5 m od wschodniej granicy terenu,
b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej teren i tereny 2KDW i 12KDW,
c) w odległości 15–19 m od linii rozgraniczającej teren i teren 11KDW,
2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 30%,
3) Minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej działki −35%,
4) Maksymalna wysokość ściany:
a) dla budynków mieszkalnych i usługowych –
9.5 m,
b) dla obiektów towarzyszących – 3.5 m,
5) Dachy
wszystkich
budynków
płaskie,
o nachyleniu połaci do 12o,
6) Maksymalna wysokość kalenicy
a) dla budynków mieszkalnych i usługowych –
10.5 m,
b) dla obiektów towarzyszących – 4.0 m.
4. Zasady podziału na działki budowlane
1) Minimalna powierzchnia działki – 2500 m2,
2) Minimalna szerokość frontu – 30 m.
§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1US,ZP.
1. Przeznaczenie podstawowe – tereny sportu
i rekreacji oraz zieleń urządzona. Każde z przeznaczeń może występować samodzielnie lub oba mogą występować łącznie.
2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w
przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć
infrastrukturalnych, instalacji związanych ze zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji
celu publicznego.
3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury
oraz obiektów infrastruktury technicznej.
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4. Ustala się minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej − 35%.
5. Zasady podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działki – 5000 m2,
2) minimalna szerokość frontu – 50 m.
§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP.
1. Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.
2. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć infrastrukturalnych, instalacji związanych ze
zwykłym korzystaniem ze środowiska oraz inwestycji celu publicznego.
3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów małej architektury
oraz obiektów infrastruktury technicznej.
4. Ustala się minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej − 35%.
5. Ustala się zakaz podziału terenu na działki.
§ 23. Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonego symbolem
1WS.
1. Przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Dopuszcza się realizację urządzeń wodnych,
związanych z przeznaczeniem terenów.
3. Nie ustala się pozostałych parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad podziału na działki.
§ 24. Ustalenia dla terenów komunikacji,
oznaczonych symbolami 1KDZ, 1KDW – 12KDW,
1KP, 2KP
1. Teren, oznaczony symbolem 1KDZ
1) Przeznaczenie podstawowe − droga publiczna
klasy zbiorczej, teren stanowi poszerzenie istniejącej drogi publicznej,
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – do 4 m.
2. Tereny oznaczone symbolami 1KDW –
12KDW.
1) Przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne,
2) Szerokość w liniach rozgraniczających:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW
– 4KDW, 10KDW, 12KDW – 10 m,
b) dla terenów oznaczonych symbolami 5KDW
– 7KDW, 9KDW - 6 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m,
c) dla terenu oznaczonego symbolem 8KDW –
12 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 20 x
20 m,
d) dla terenu oznaczonego symbolem 10KDW –
10 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12 x
12 m,
e) dla terenu oznaczonego symbolem 11KDW –
15 m, droga zakończona placem do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 20 x
20 m.
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§ 25. Teren infrastruktury technicznej – energetyki oznaczony symbolem 1E.
1. Przeznaczenie podstawowe – infrastruktura
techniczna – energetyka (stacja transformatorowa).
2. Planuje się realizację obiektów budowlanych i urządzeń potrzebnych dla realizacji przeznaczenia terenu.
3. Nie ustala się pozostałych parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad podziału na działki.

Poz. 656

§ 27. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 3
USTALENIA KOŃCOWE
§ 26. Do czasu realizacji zmiany planu obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania obiektów
i terenów

Przewodnicząca Rady Gminy:
Dorota Worotniak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/257/2010 Rady Gminy Zawonia z dnia
28 października 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/
/257/2010 Rady Gminy Zawonia z dnia
28 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia − Czeszów II, uchwalonego uchwałą nr XIII/110/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia
2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala,
co następuje:
§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 12 maja 2010 r. nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia − Czeszów II, uchwalonego uchwałą nr XIII/
/110/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie na obszarze
gminy Zawonia, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/
/257/2010 Rady Gminy Zawonia z dnia
28 października 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 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/ 2003 . poz. 717 ze zmianami ) i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1592 ze zmianami), art. 111 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003 , poz. 148) Rada Gminy Zawonia
uchwala, co następuje:
§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia − Czeszów II, uchwalonego uchwałą nr XIII/110/2008
Rady Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2008 r., dla działki nr 746/7 w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nie przyjętych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.
65 6
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-N.4131.112.2011.JT1-1

Wrocław, dnia 11 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.)
stwierdzam nieważność
§ 12 uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 stycznia 2011 r. nr IV/
/15/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Uzasadnienie
Rada Miejskiej w Niemczy na sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę nr IV/15/11 w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
Badana uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 7 lutego 2011 r.
W toku badania legalności uchwały z 28 stycznia 2011 r. nr IV/15/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, organ nadzoru stwierdził,
że podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Niemczy naruszyła prawo w sposób istotny: −
w § 12 ponieważ przekroczyła kompetencję zawartą w art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy finansach publicznych,
czym Rada naruszyła art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych.
Rada Miejska w Niemczy, mocą niniejszej uchwały, na podstawie delegacji ustawowej art. 59 ust. 2
ustawy o finansach publicznych, uregulowała szczegółowe zasady i tryb stosowania ulg polegających na
umarzaniu, odraczaniu terminu płatności oraz rozkładaniu na raty należności pieniężnych przypadających Gminie lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do
udzielania tych ulg. Zgodnie z przywołanym przepisem ustawy o finansach publicznych, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym,
mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg,
o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.
W § 12 uchwały postanowiono, że kierownicy jednostek podległych i administrator zasobu komunalnego przedstawiają Burmistrzowi Niemczy sprawozdania dotyczące zakresu ulg, udzielonych w trybie
określonym niniejszą uchwałą.
Treść zakwestionowanego paragrafu uchwały wykracza poza zakres upoważnienia zawartego
w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż ze wskazanej kompetencji nie wynika możliwość nakładania na organ wykonawczy, ani na kierowników podległych mu jednostek organizacyjnych
i administratorów zasobu komunalnego obowiązków sprawozdawczych. Zakres spraw przekazanych
przez ustawodawcę do regulacji przez radę gminy dotyczy określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania należności cywilnoprawnych. Natomiast w zakresie tym nie mieści się określanie
obowiązków sprawozdawczych. Organowi stanowiącemu gminy zatem przyznane zostało określone
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uprawnienie, a tymczasem Rada przekroczyła normę kompetencyjną stanowiąc w zakresie nieobjętym
przepisem kompetencyjnym, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa.
Ponadto, zdaniem Organu Nadzoru zaznaczyć należy, że ewentualne ustalenie obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych czy administratorów zasobu komunalnego związanych ze sporządzaniem sprawozdań Burmistrza należy do kompetencji Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta). Wedle bowiem przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym), wójt jest
kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych. Z kolei art. 7 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi,
że czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych wykonuje wójt. Z przywołanych przepisów wynika, iż władztwo organizacyjne nad aparatem pomocniczym organów gminy, określone przez ustawodawcę jako kierownictwo,
sprawuje wójt. Z tego tytułu wykonuje on za urząd, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy oraz uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że żaden inny podmiot (poza dopuszczalnymi wyjątkami) nie może dokonywać czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych.
Regulacja zakwestionowanego § 12 uchwały stanowi wykroczenie poza przekazaną Radzie kompetencję zawartą w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, co stanowi istotne naruszenie prawa
i skutkuje jego nieważnością.
Rada Gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego udzielonego jej przez
ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji nie może
wykraczać poza granice przyznanej kompetencji. Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), organy samorządu terytorialnego oraz terenowe
organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Przytoczony przepis
Ustawy Zasadniczej wymaga, aby akty prawa miejscowego wydane były na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie. Oznacza to, że do wydania aktu prawa miejscowego wymagane jest
zawarte w ustawie odrębne upoważnienie konkretnego organu do uregulowania w określonej formie
danego zakresu spraw. Zakwestionowany § 12 uchwały narusza także zasady techniki prawodawczej
określone w § 143 w związku z § 115 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908). W myśl
tych przepisów, w uchwale zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym). Przepisy załącznika precyzują zatem ogólną zasadę konstytucyjną, z której wynika konieczność istnienia upoważnienia ustawowego do podejmowania aktów normatywnych przez radę. Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niemczy jest aktem
prawa miejscowego i stosuje się do niej wszystkie przytoczone przepisy. Przekroczenie przez radę gminy
kompetencji stanowi istotne naruszenie prawa.
Powyższe, zdaniem Organu Nadzoru, czyni zasadnym stwierdzenie nieważności wskazanego
w sentencji zapisu uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni
od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-N.4131.103.2011.AS2

Wrocław, dnia 23 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego
uprawnionych.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Głuszycy podjęła na sesji w dniu 28 stycznia 2011 r. uchwałę Nr V/22/2011
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 3 lutego 2011 r.
W toku badania legalności uchwały nr V/22/2011 organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym
naruszeniem art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 – dalej: ustawa).
Delegacja ustawowa art. 59 ust. 2 ustawy stanowi, że: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.” Ustawodawca w art. 59 ust. 1 ustawy
określił formy stosowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego ulg w spłacie należności,
a są nimi: umarzanie (w całości lub w części), rozkładanie należności na raty lub odraczanie spłaty.
W § 1 ust. 1−3 uchwały Rada Miejska w Głuszycy postanowiła: W przypadku braku możliwości spłaty w formie pieniężnej, należność ta może być na wniosek zainteresowanego uregulowana w formie
świadczenia rzeczowego lub usługi o wartości odpowiadającej kwocie należności pieniężnej. Przy rozpatrywaniu wniosku należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla wierzyciela. Szczegółowe zasady rozliczeń określa Burmistrz Głuszycy w zawartym w tym
celu porozumieniu.
Powyższe nie stanowi żadnej z ustawowych form ulg, bowiem nie jest ani umarzaniem należności
(w całości, w części), ani odroczeniem jej spłaty, ani rozłożeniem jej na raty, lecz stanowi o możliwości
zmiany rodzaju spełnienia świadczenia z pieniężnego, w przypadku niemożności zaspokojenia należności w formie pieniężnej, na świadczenie rzeczowe lub usługi. Tym samym zapisy uchwały stanowią
przekroczenie upoważnienia ustawowego z art. 59 ust. 2 ustawy. Stanowią bowiem w istocie o "zmianie"
stosunku zobowiązaniowego, który może być przedmiotem wyłącznie umowy cywilnoprawnej, bowiem
na wniosek dłużnika – w drodze umowy z wierzycielem - może dojść do zmiany spełnienia świadczenia
z należności pieniężnej na świadczenie rzeczowe lub usługi. Zmiana świadczenia z pieniężnego na
świadczenie rzeczowe lub usługi nie jest formą umorzenia należności w swej istocie, bowiem dłużnik nie
zostaje zwolniony w całości lub w części ze świadczenia należności, lecz to świadczenie pozostaje do
spełnienia tylko w innej formie. Wygaśnięcie zobowiązania następuje na skutek spełnienia innego
świadczenia. Tym bardziej zmiana rodzaju spełnienia świadczenia nie jest równoznaczna z zastosowaniem ulgi w formie odroczenia jego spłaty, czy rozłożenia go na raty. Instytucja zmiany stosunku zobowiązaniowego została uregulowana w art. 506 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiącym, że: „Jeżeli w celu
umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo
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nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).”. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II CSK 97/09, LEX
nr 5297708) „Odnowienie (nowacja) jest − zgodnie z art. 506 § 1 k.c. − umową zawartą pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, w której dłużnik w celu umorzenia zobowiązania zobowiązuje się spełnić inne
świadczenie (nowa istotna treść) albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej (nowa
podstawa prawna). Zawarcie tej umowy wymaga więc wyrażenia przez strony zgodnego zamiaru umorzenia dotychczasowego zobowiązania i ustanowienia nowego zobowiązania (animus novandi).”. Z kolei
w wyroku z dnia 18 czerwca 2009 r. (II CSK 37/09, LEX nr 515729) Sąd Najwyższy wskazał, cyt.: „Klasyczną cechą nowacji, wynikającą wprost z ustawy, jest zobowiązanie się dłużnika – za zgodą wierzyciela −
do spełnienia innego świadczenia, a istotną cechą nowacji jest także to, iż wygasa dotychczasowe zobowiązanie.”
W świetle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Pochodną zasady demokratycznego państwa
prawnego jest art. 7 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi
mieć oparcie w obowiązującym prawie. W świetle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe.
Podejmując akty prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny
i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.
Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni
norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane
w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje
tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy
interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni
rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi
określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”. Ustanowienie w uchwale podjętej na podstawie art. 59
ust. 2 ustawy regulacji, która może być wyłącznie postanowieniem umowy cywilnoprawnej między wierzycielem a dłużnikiem, stanowi przekroczenie kompetencji tego przepisu prawa i stanowi naruszenie
konstytucyjnej zasady działania w granicach i na podstawie prawa.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu złożona za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie
30 dni od jego doręczenia. 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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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-N.4131.203.2011.LF

Wrocław, dnia 23 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda
Dolnośląski − organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
stwierdza nieważność
§ 3 ust. 1 tiret trzecie oraz tiret czwarte uchwały nr V/12/11 Rady Gminy
Podgórzyn z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 27 stycznia 2011 r. Rada Gminy Podgórzyn podjęła uchwałę nr V/12/11 w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała wpłynęła do Organu nadzoru w dniu 7 lutego 2011 r.
W toku badania legalności uchwały Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że § 3 ust. 1 tiret trzecie oraz
tiret czwarte uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) – zwanej dalej
„ustawą”.
Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 15 ustawy, rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Z treści normy kompetencyjnej wynika, że uchwała podjęta na podstawie powołanej normy kompetencyjnej ma za zadanie unormować procedurę powoływania w skład zespołu interdyscyplinarnego, tak
bowiem należy interpretować pojęcia „trybu i sposobu” powoływania i odwoływania jego członków.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że o możliwości uczestniczenia w pracach zespołu rozstrzygnął ustawodawca w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy. Zastrzegł on konieczność powoływania w skład zespołu przedstawicieli
określonych podmiotów, to jest jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych a także
kuratorów sądowych. Z art. 9a ust. 5 ustawy wynika, że w skład zespołu mogą również wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jeśli chodzi natomiast o szczegółowe warunki jego funkcjonowania, należy przyjąć, że uchwała rady
gminy ma doprecyzować regulacje ustawowe, zawarte w art. 9a ust. 7, ust. 10–14, a więc określać, w jaki
sposób zespół będzie pracował. Adresatami tych norm mają być członkowie zespołu i ewentualni
uczestnicy postępowań prowadzonych przez zespół w toku realizacji powierzonych mu zadań. Warto
przy tym zwrócić uwagę, że przepis art. 9a ust. 9 ustawy obowiązek zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego nakłada na ośrodek pomocy społecznej, czym w zasadzie wyczerpuje tę problematykę.
Paragraf 3 uchwały określa przesłanki odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego stanowiąc,
że „1. Wójt Gminy Podgórzyn może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji: 1) na wniosek
członka, 2) na wniosek instytucji, która delegowała go do pracy w Zespole, 3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, 4) w razie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo.”
Ze wskazanych już wyżej przepisów art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy można wywnioskować, że warunkiem
uczestnictwa w pracach zespołu jest fakt bycia przedstawicielem określonego podmiotu lub też pełnienia
określonej funkcji. Na reprezentację tego podmiotu składa się zarówno fakt wyznaczenia określonej już
osoby do prac w zespole przez kierującego jednostką czy też organ organizacji, jak również zgoda osoby
wyznaczonej. Stąd umieszczenie w uchwale takich norm, jak te wynikające z § 3 ust. 1 tiret pierwsze
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i drugie uchwały nie może mieć charakteru istotnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Faktycznie bowiem Rada Gminy rozstrzygnęła wyłącznie o trybie odwoływania członków zespołu
w okolicznościach, gdy skład zespołu nie byłby zgodny z przepisami ustawy. Już jednak wobec pozostałych dwóch przesłanek nie można zająć podobnego stanowiska. Zwrócić należy uwagę, że przesłanka
określona w § 3 ust. 1 tiret trzecie uchwały ma charakter niedookreślony i dopuszcza pewne elementy
arbitralności w decydowaniu o odwołaniu danego członka ze składu Zespołu. Wskazane przepisy nie
definiują bowiem użytego pojęcia „uzasadnionych przypadków” jako okoliczności czy podstaw odwołania, pozostawiając de facto, wyłączną decyzję w tym zakresie przewodniczącemu Zespołu. Odnosząc się
zaś do treści § 3 ust. 1 tiret czwarte uchwały, trzeba zauważyć, że ustawa nie zastrzega wobec członków
gminnego zespołu interdyscyplinarnego wymogu braku karalności za przestępstwo umyślne.
Jednocześnie ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego gminy do określenia wymagań
wobec członków zespołu interdyscyplinarnego. Jak to już wskazano wyżej, rada gminy może uregulować wyłącznie tryb odwoływania członków zespołu, a więc procedurę pozbawienia członkostwa. Choć,
jak to już zaznaczono wcześniej, w § 3 uchwały ustala się tryb odwoływania członków Zespołu, to faktycznie Rada Gminy Podgórzyn zadecydowała, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne nie może uczestniczyć w pracach zespołu, pozostawiając także przewodniczącemu Zespołu możliwość oceny co do dalszego udziału danego członka w pracach tego podmiotu i wnioskowania
o jego odwołanie.
Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, działanie takie nie mieści się w ramach przekazanego Radzie
upoważnienia, co w świetle art. 7 Konstytucji, zobowiązującego organy władzy publicznej do działania
wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, musi zostać uznane za istotne naruszenie prawa. Wyłącznie bowiem upoważnionym do kształtowania składu zespołu będzie Wójt Gminy Podgórzyn, co wynika
wprost z art. 9a ust. 2 ustawy. Tym samym regulacja § 3 ust. 1 tiret trzecie i czwarte uchwały wkracza
w ustawową kompetencję organu wykonawczego.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu złożona za pośrednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od jego doręczenia.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-N.4131.38.2011.MW2

Wrocław, dnia 23 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
stwierdzam nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr VII/22/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia czasu, w jakim Gmina Jawor zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych oraz wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Jaworze w trakcie sesji dnia 26 stycznia podjęła uchwałę nr VII/22/11 w sprawie
ustalenia czasu w jakim Gmina Jawor zapewnia bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w przedszkolach
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publicznych oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, zwaną dalej
uchwałą.
Uchwała ta, przesłana pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. nr OR.09200-2/11, wpłynęła do organu
nadzoru w dniu 31 stycznia 2011 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego ustalono, że: § 2 uchwały w sposób istotny narusza art. 14 ust. 5 pkt 2 w związku z w art. 6 ust. 1 pkt 2 a także art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
zwanej dalej ustawą; § 4 uchwały w sposób istotny narusza art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy w związku z art. 7
i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483
ze zm.).
W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1
ustawy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2 ustawy. W art. 6 ustawy określono zasady, na jakich ma funkcjonować przedszkole publiczne.
W oparciu o zawartą w nim dyspozycję przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) realizuje
programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach.
W uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia ustalono, że Gmina zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych w czasie 5 godzin dziennie (§ 1). Ustalono także, że odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w § 1 wynosi 10 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za jedno dziecko (§ 2). Wprowadzano także zasady
udzielania i wysokość zniżek od określonej w ten sposób opłaty (§ 3). Wprowadzono także obowiązek
wnoszenia opłat do dnia 15 każdego miesiąca w przedszkolu publicznym, w którym udzielane są świadczenia z sankcją konieczności uiszczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki (§ 4).
Mocą powyższych zapisów, Rada Miejska w Jaworze wprowadziła zatem miesięczną opłatę za
świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jawor o charakterze stałym, to jest
niezależną od zakresu świadczeń, z jakich korzystają rodzice dziecka, regulując jednocześnie w wydanym
przez siebie akcie kwestie terminu i miejsca płatności oraz wprowadzając sankcję naruszenia warunków
umowy, zawartej pomiędzy rodzicem a przedszkolem.
Jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1ustawy o systemie oświaty przedszkola publiczne
prowadzą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie
krótszym niż 5 godzin dziennie. Realizacja kompetencji wynikającej z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy następuje zatem w odniesieniu do świadczeń przedszkola udzielanych powyżej pięciu godzin dziennie. Stawka
opłaty za te świadczenia powinna jednak uwzględniać istniejące różnice pomiędzy zakresem, w jakim
rodzice dzieci korzystają z usług przedszkola, przy czym chodzi tu nie tylko o zajęcia dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową realizowaną w przedszkolu, ale także o ilość godzin, jaką dane
dziecko przebywa w przedszkolu. Wskazać należy, że opłaty za przedszkole mają charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą
opłatę wnosi się za konkretne świadczenia i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług. Brak
zatem podstaw do przyjęcia w uchwale jednakowej stawki opłaty dla wszystkich rodziców, których
dziecko przebywa w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Rodzic dziecka, które przebywa
w przedszkolu 6 godzin niewątpliwie bowiem korzysta w mniejszym zakresie ze świadczeń udzielanych
przez przedszkole w stosunku do rodzica, którego dziecko przebywa w przedszkolu przykładowo przez
8 godzin.
Ponadto należy mieć na względzie także, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy zakładanie i prowadzenie
publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form
wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy, należy do zadań własnych
gmin. Z kolei art. 5a ust. 2 ustawy wskazuje, że zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego
finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach (ust. 1), a zapewnienie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach oraz w innych formach wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy jest zadaniem oświatowym gmin. Przywołane
wyżej przepisy uniemożliwiają przerzucenie na rodziców i opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń udzielanych przez przedszkole, kosztów utrzymania tych placówek. Ustawa dopuszcza jedynie pobieranie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym wymiar 5 godzin
dziennie. Wykładnia systemowa i funkcjonalna przywołanych wyżej przepisów wskazuje na odrębność
kosztów założenia i utrzymania przedszkola od kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.
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Wysokość opłaty ustalonej na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy powinna zatem odzwierciedlać rzeczywiste koszty związane z pobytem dziecka przedszkolu. Z powyższego wynika, że przyjęcie kwoty stanowiącej opłatę ukształtowanej w formie swoistego ryczałtu, powiązanego procentowo z wysokością
minimalnego wynagrodzenia za pracę, narusza konstrukcję i cel przepisu kompetencyjnego.
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 listopada 2010 r.
I OSK 950/10. Orzeczenie Sądu dotyczy co prawda opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek, jednak
znajduje ono zastosowanie także w przedmiotowej sprawie. We wskazanym wyroku zwraca się także
uwagę na utrwalone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, odnoszące się do charakteru prawnego
przewidzianych różnego rodzaju przepisami prawa opłat. W uzasadnieniu wyroku z dnia 17 stycznia
2006 r., sygn. 6/06 Trybunał wskazał, że „opłata charakteryzuje się cechami podobnymi do podatku,
z tym że w przeciwieństwie do podatków, jest świadczeniem ekwiwalentnym. W literaturze przedmiotu
(zob. B. Brzeziński, Prawo podatkowe - zarys wykładu, Toruń 1995, s. 20) wskazano, że opłata, podobnie
jak podatek, jest świadczeniem pieniężnym, ogólnym, bezzwrotnym, przymusowym; cechą charakterystyczną odróżniającą opłatę od podatku jest jednak jej odpłatność (podatek jest świadczeniem nieodpłatnym), tzn. że w zamian za opłatę podmiot ją uiszczający ma prawo żądać usługi, towaru lub działania
ze strony organu publicznego. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami
i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych
podmiotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. W klasycznej postaci opłaty odznaczają się pełną ekwiwalentnością. Oznacza to, że wartość świadczenia administracyjnego odpowiada wysokości pobranej opłaty,
co odróżnia je od podatków i innych danin publicznych. Opłaty publiczne pobierane są zawsze
w związku z określonym, konkretnym działaniem organów państwa (samorządu terytorialnego). Jeżeli
opłata pobierana jest w wysokości usługi - może zawierać pewne cechy ceny, jeżeli zaś jest świadczeniem pobieranym w wysokości znacznie wyższej niż wartość faktycznie świadczonej usługi − nabywa
cechy podatku". Podobnie wywiedziono w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 września 2004 r., sygn. K 2/03
(OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83). W świetle powyższego należy stwierdzić, że opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne nie może przybrać takiej formy, jaką wskazano w § 2 uchwały, gdzie
przewidziano jedną tylko stawkę opłaty, niezależną od zakresu świadczeń, z jakich korzysta dane dziecko,
a więc nie posiadającą cech ekwiwalentności.
Odnosząc się z kolei do kwestii legalności § 4 uchwały należy zauważyć, że przepis ustawy upoważnia Radę Miejską wyłącznie do uregulowania wysokości opłat za udzielane przez przedszkole świadczenia. Zawarcie bowiem w akcie organu stanowiącego gminy przepisów, które wykraczają poza przyznaną
temu organowi kompetencję uchwałodawczą, narusza zasadę legalizmu, wyrażoną w art. 7 Konstytucji,
zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a także art. 94
Konstytucji, w oparciu o który organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące, kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując
określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu
ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do
którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Dla prawidłowej realizacji przyznanej Radzie Miejskiej kompetencji konieczne zatem jest ścisłe przestrzeganie granic udzielonego jej upoważnienia.
Uchwała powinna wskazywać zatem wymiar godzin, w jakich prowadzona przez Gminę placówka zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia udzielane
w czasie przekraczającym ten wymiar, natomiast ustalenia dotyczące terminu i miejsca płatności za
świadczenia przedszkola jak również wskazanie sankcji nieterminowego regulowania należności nie
mieszczą się w granicach kompetencji uchwałodawczej Rady Miejskiej, określonych w art. 14 ust. 5
pkt 1 ustawy. Należy również mieć na względzie, że dla skorzystania z usług świadczonych przez przedszkole konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy rodzicem czy też opiekunem dziecka a przedszkolem,
a umowa ta, jak wskazano wyżej, ma charakter cywilnoprawny, co z kolei wyklucza ingerencję organu
stanowiącego gminy w treść tej umowy bez wyraźnej podstawy prawnej.
W oparciu o powyższe ustalono, że § 2 i § 4 uchwały naruszają prawo w sposób istotny. Z uwagi na
fakt, że § 2 uchwały wyczerpuje treść merytoryczną uchwały a także na ścisłe powiązanie kwestionowanych przepisów z pozostałymi regulacjami uchwały, uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały
w całości.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru − Wojewody Dolnośląskiego.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
Aleksander Marek Skorupa
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