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ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Modłowej w Bolesławcu,
gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) zarządza się,
co następuje:

wany na działkach ewidencyjnych określonych
w załączniku nr 3 do rozporządzenia i opisany
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia
wody podziemnej z utworów triasu środkowego
w mieście Bolesławcu, zwaną dalej „strefą
ochronną”.
2. Strefę ochronną ujęcia stanowią:
1) teren ochrony bezpośredniej, składający się
z ogrodzonego obszaru w kształcie sześcioboku
o powierzchni 148 m2, przedstawiony na załączniku nr 1 do rozporządzenia i zlokalizowany
na działce ewidencyjnej określonej w załączniku
nr 3 do rozporządzenia;
2) teren
ochrony
pośredniej
o powierzchni
3,4 km2, przedstawiony na załączniku nr 2 do
rozporządzenia, obejmujący obszar zlokalizo-

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia
wody należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
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4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować tablicą, zawierającą informacje
o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, umieszczoną w sposób
przedstawiony na załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania
się:
1) lokalizowania nowych ujęć wody, za wyjątkiem
ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
z wyjątkiem:
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b) wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być
wprowadzone do wód lub do ziemi bez
oczyszczania;
3) rolniczego wykorzystania ścieków;
4) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
5) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących
zakładów przemysłowych, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
6) lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli
zwierząt, które wymagają sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko;
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;
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8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok
zwierzęcych;
10) wydobywania kopalin.
2. Na terenie ochrony pośredniej ogranicza
się:
1) stosowanie środków ochrony roślin do tych,
które dopuszczone są do stosowania w strefach
ochronnych ujęć wody;
2) stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.
3. Granice terenu ochrony pośredniej należy
oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie z
lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
§ 4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody dla
studni I i II przy ul. Modłowej w Bolesławcu ustanowioną na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Bolesławcu decyzją Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 21 grudnia 1998 r. nr OS-6210/151/98.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu:
Witold Sumisławski

___________________
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168,
poz. 1323, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.
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Załącznik nr 3
do Rozporządzenia nr 6/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
17 grudnia 2010 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie wyznaczonej strefy ochronnej ujęcia wody
przy ul. Modłowej w Bolesławcu.
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Załącznik nr 4
do Rozporządzenia nr 6/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
17 grudnia 2010 r.
Opis granicy terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody przy ul. Modłowej w Bolesławcu
Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Modłowej w Bolesławcu
przedstawionego na załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia rozpoczęto od północno-zachodniego
narożnika i poprowadzono zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przebieg granicy nawiązuje do topografii terenu.
Kierując się z zachodu na wschód granica biegnie od ul. Modłowej przy terenie firmy Bader Appel
wzdłuż północnej granicy działki nr 202/1, przechodzi przez tory kolejowe relacji Bolesławiec–Kraśnik
Dolny leżące na działce nr 48, następnie przecina działkę nr 541 i biegnie granicą między działkami nr 49
i 39. Potem ponownie przechodzi przez tory kolejowe relacji Bolesławiec–Chojnów na działce nr 48
i przecina działkę nr 558/3. Dochodząc do drogi, biegnącej wzdłuż działki nr 594 granica zmienia kierunek
na północno-wschodni i podąża dalej tą drogą, aż do kompleksów leśnych leżących na północnywschód od wsi Kruszyn. Tam ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przebiega drogami
polnymi w kierunku Kruszyna, południowymi granicami działek nr 558/5, 561 i 485/544. W miejscu, gdzie
polna ścieżka przecina z północy na południe działkę nr 562 granica strefy zakręca i biegnie dalej ścieżką
w kierunku południowym. Docierając do skrzyżowania z polną drogą przecinającą działkę nr 485/545
granica zaczyna podążać na wschód wzdłuż tej drogi, aż do ulicy Bukowej, leżącej na działce nr 566.
Kierując się z północy na południe granica biegnie dalej wschodnim skrajem ul. Bukowej, następnie
przechodzi na ul. Topolową leżącą na działce nr 79 i biegnie jej wschodnim skrajem, aż do skrzyżowania
z ul. Główną.
Kierując się od tego miejsca ze wschodu na zachód granica podąża w kierunku Bolesławca, wzdłuż
południowego skraju ul. Głównej, leżącej na działce nr 68. Dalej wzdłuż alei Tysiąclecia leżącej na działkach nr 26 i 1, po czym dochodzi do skrzyżowania z ul. Spokojną gdzie zmienia kierunek na północny
i biegnie dalej wschodnią granicą działek nr 121/22 i 121/21. Potem wzdłuż ul. Jana Pawła II, aż do skrzyżowania z ul. Staroszkolną. Następnie przebiega wzdłuż działki nr 70/3 i zachodnim skrajem ul. Hutniczej
leżącej na działce nr 13 dociera do skrzyżowania z ul. Polną.
Kierując sie z południa na północ podąża wzdłuż ul. Polnej zachodnim skrajem działki nr 109/2.
Na skrzyżowaniu z ul. Cieszkowskiego zmienia kierunek na zachodni i biegnie dalej ulicą wzdłuż południowej granicy działki nr 108 przecinając ją i kierując się na północ zachodnią granicą działki nr 106/2.
Następnie w kierunku zachodnim, a potem północnym biegnie wzdłuż granic działki nr 105/5 oraz wzdłuż
południowej granicy działki nr 201. Docierając do ul. Modłowej biegnie jej zachodnim skrajem,
aż do punktu wyjściowego zamykając obwód terenu ochrony pośredniej.
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ROZPORZĄDZENIE NR 7/2010
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Nowe” przy ulicy Łasickiej 53
w Bolesławcu, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia
wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych
w mieście Bolesławcu, zwaną dalej „strefą
ochronną”.
2. Strefę ochronną ujęcia stanowią:
1) teren ochrony bezpośredniej, składający się
z ogrodzonego obszaru, w kształcie czworoboku
o wymiarach 340 x 244 x 328 x 190 m i powierzchni 6,4648 ha, przedstawiony na załączniku nr 1 do rozporządzenia i zlokalizowany na

działce ewidencyjnej określonej w załączniku
nr 3 do rozporządzenia;
2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 1,2 km2
przedstawiony na załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmujący obszar zlokalizowany na
działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia i opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia
wody należy:
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1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować tablicą, zawierającą informacje
o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, umieszczoną w sposób
przedstawiony na załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania
się:
1) lokalizowania nowych ujęć wody, za wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
z wyjątkiem:
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b) wód opadowych i roztopowych, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi
bez oczyszczania;
3) rolniczego wykorzystania ścieków;
4) przechowywania
i składowania
odpadów
promieniotwórczych;
5) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko;
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6) lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt, które wymagają sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko;
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;
8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok
zwierzęcych;
10) wydobywania kopalin.
2. Na terenie ochrony pośredniej ogranicza
się:
1) stosowanie środków ochrony roślin do tych,
które dopuszczone są do stosowania w strefach
ochronnych ujęć wody;
2) stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych
zgodnie
z zasadami
określonymi
w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.
3. Granice terenu ochrony pośredniej należy
oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie
z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
§ 4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody
„Nowe” dla studni 2A, 2B, 3, 3A, 5 1A i 4 przy
ul. Łasickiej 53 w Bolesławcu ustanowioną na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu decyzją Wojewody Jeleniogórskiego
z dnia 21 grudnia 1998 r. nr OS-6210/153/98.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu:
Witold Sumisławski

________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168,
poz. 1323, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.
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Załącznik nr 3
do Rozporządzenia nr 7/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
17 grudnia 2010 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie wyznaczonej strefy ochronnej ujęcia wody
"Nowe" w Bolesławcu.
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Załącznik nr 4
do Rozporządzenia nr 7/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
17 grudnia 2010 r.
Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody "Nowe" w Bolesławcu
Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Nowe" przy ul. Łasickiej 53
w Bolesławcu przedstawionego na załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia rozpoczęto od północno-zachodniego narożnika i poprowadzono zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Kierując się z zachodu na wschód od przecięcia się ul. Łasickiej z drogą biegnącą wzdłuż działki nr
299/19 granica obejmuje swoim zasięgiem tereny wojskowe i podąża wzdłuż działki nr 299/19 i 202/35.
Następnie przez zalesione tereny ścieżkami polnymi przecinającymi działkę nr 202/35 biegnie do północnej granicy działki nr 73, po czym dociera do ul. Kosiby, leżącej na działce 180.
Kierując się od tego momentu na południowy-wschód granica biegnie wzdłuż ul. Kosiby,
a następnie drogą nr 830 wśród pól i ogrodów działkowych wzdłuż wschodnich granic działek nr 186,
185, 184, 183, 758 i 759/2. Ciągnie się północną granicą działki nr 760 do wzgórza (230,8 m n.p.m.),
a potem zachodnią granicą tej działki, aż do drogi biegnącej z Łazisk, która leży na działce nr 815. Podążając nią na zachód dociera do szosy nr 363 biegnącej z Bolesławca do wsi Łaziska. Tam zmienia ponownie kierunek na południowy i biegnie wzdłuż szosy do południowego skraju działki nr 1005/126,
gdzie zmienia kierunek na zachodni.
Kierując się ze wschodu na zachód granica dalej biegnie wzdłuż działki nr 1005/126, potem znowu
na południe wschodnim skrajem działki nr 1005/12. W momencie gdy dociera do drogi polnej przecinającej tą działkę granica skręca i podąża wzdłuż niej na zachód. Przecina następnie działkę nr 505/976
i ciągnie się dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 1005/5 obiegającej od południa jeziorko.
Kierując się z południa na północ biegnie wschodnią granicą działki 1005/4 oraz 1005/1 na skraju,
której skręca na zachód i biegnie ok. 72 m granicą między działkami nr 1005/1 i 1005/10. Następnie zmienia kierunek na północny przecinając działkę nr 1005/10, po czym dociera do działki 299/17 i podąża jej
granicą najpierw na wschód, a potem na północ do ul. Łasickiej, wzdłuż której biegnie, aż do punktu
wyjściowego zamykając obwód terenu ochrony pośredniej.
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ROZPORZĄDZENIE NR 8/2010
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Rakowicach, na terenie gminy
Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne1) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia
wody podziemnej z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Rakowice, zwaną dalej „strefą
ochronną”.
2. Strefę ochronną ujęcia stanowią:
1) teren ochrony bezpośredniej dla studni:
a) nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A składający się
z ogrodzonego obszaru w formie sześcioboku o wymiarach 134 m x 57 m x 43 m x 92 m
x 90 m x 16 m o powierzchni 1,93 ha, przedstawiony na załączniku nr 1 do rozporządzenia i zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
b) nr 5, 6, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R i 15R
składający się z odrębnych ogrodzeń dla
każdej ze studni w formie czworoboków
o wymiarach 20 m x 20 m, przedstawionych
na załączniku nr 2 do rozporządzenia i zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych
określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2) teren
ochrony
pośredniej
o powierzchni
2,81 km2, przedstawiony na załączniku nr 3
do rozporządzenia, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia
i opisany w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia
wody należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować tablicą, zawierającą informacje
o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, umieszczoną w sposób
przedstawiony na załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania
się:

1) lokalizowania nowych ujęć wody, za wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
z wyjątkiem:
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
b) wód opadowych i roztopowych, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi
bez oczyszczania;
3) rolniczego wykorzystania ścieków;
4) przechowywania
i składowania
odpadów
promieniotwórczych;
5) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko;
6) lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt, które wymagają sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko;
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;
8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
9) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok
zwierzęcych;
10) wydobywania kopalin.
2. Na terenie ochrony pośredniej ogranicza się:
1) stosowanie środków ochrony roślin do tych,
które dopuszczone są do stosowania w strefach
ochronnych ujęć wody;
2) stosowanie nawozów mineralnych i naturalnych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.
3. Granice terenu ochrony pośredniej należy
oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie
z lokalizacją przedstawioną na załączniku nr 3 do
rozporządzenia.
§ 4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wód
w Rakowicach, składającą się z terenu ochrony
bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej wewnętrznej, ustanowioną decyzją Wojewody Jeleniogóskiego nr OS-6210/152/98 z dnia 21 grudnia
1998 r.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu:
Witold Sumisławski
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168,
poz. 1323, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.
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Załącznik nr 4
do Rozporządzenia nr 8/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
17 grudnia 2010 r.
Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie wyznaczonej strefy ochronnej ujęcia wody
w Rakowicach.
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Załącznik nr 5
do Rozporządzenia nr 8/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia
17 grudnia 2010 r.
Opis granicy terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody w Rakowicach koło Bolesławca
Opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Rakowicach przedstawionego
na załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia rozpoczęto od północno-zachodniego narożnika
i poprowadzono zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Kierując się z zachodu na wschód granica biegnie od południowo-zachodniego narożnika działki
380/283 wzdłuż lewego brzegu rzeki Bóbr. Następnie wzdłuż zachodniej a potem południowej granicy
działki nr 269 wzdłuż drogi dojazdowej do ujęcia. Swoim zasięgiem obejmuje teren firmy Hodowli Nasion i dalej biegnie granicą działki nr 250/12 po wschodniej stronie drogi nr 253.
Kierując się dalej na południe biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek 57/17, 57/16,
57/22, 57/4 i północno-wschodniej granicy działek 52, 51/1, 50/2, 50/3, 50/4, 49/3, 49/10, 49/7, 49/6, 48/1,
47/2 i 47/9. Podążając wschodnią granicą działki nr 47/9 przecina drogę nr 253 i biegnie dalej na wschód
zachodnią stroną tej drogi. Na skraju działki nr 81 granica skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy
działki i przecina dalej rów nr 84, dochodząc do drogi nr 112. Biegnie jej zachodnim skrajem aż do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Otok. W tym momencie granica zakręca na południe
i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr 366, 367, 368, 370/5, 370/6, 371, 373, 374, 375, 341
i zachodnich granic działek nr 380/8, 380/9, 381/2, 397, 400, 405, 406, 310, 306, 307 i 260/6.
Kierując się dalej ze wchodu na zachód granica przecina działkę 260/7 wzdłuż drogi 387 i działki 268
i 268/3, przecina drogę główną relacji Rakowice – Otok (działka nr 352). Podąża dalej wzdłuż północnych
granic działek nr 288/2, 288/1 i południowych granic działek nr 451, 450, 449 i 448. Na skraju działki 448
zakręca na północ i biegnie polnymi drogami zachodnią granicą działek nr 444 i 315/1 poczym znów
zmienia kierunek na zachodni i ciągnie się południowymi granicami działek nr 321, 322, 323, 324, 325
i 326/1. Zakręca wzdłuż zachodniej granicy działki nr 326/1 i biegnie dalej na północ granicami działek
nr 247/2 i 224/3, przecina działkę nr 339/4, oraz drogę 402. Potem biegnie wzdłuż działki 345, przecina
drogę 404 a następnie wzdłuż działki nr 348/12 dochodząc aż do rejonów lasu otaczającego wzgórze
(215,8 m n.p.m.) znajdujące się na zachód od ostatnich zabudowań wsi Otok.
Kierując się z południa na północ granica strefy biegnie drogą nr 265 ok. 450 m, po czym kieruje się
ona w stronę rzeki Bóbr i biegnie jej zachodnim brzegiem aż do punktu wyjściowego czyli północno-zachodniego narożnika strefy.
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UCHWAŁA NR XLVII/197/10
RADY POWIATU GÓROWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.) uchwala się, co następuje.
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik
nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Tadeusz Podwiński
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Załącznik do uchwały nr XLVII/197/10
Rady Powiatu Górowskiego z dnia
10 listopada 2010 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

I. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać
w szczególności:
1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) opis inicjatywy, w tym:
a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
b) wstępny harmonogram realizacji,
c) dotychczas wykonane prace,
d) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w pkt 5 b, 5c, 5d,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania;
9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
II. Do wniosku można dołączyć w szczególności kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
III. Wnioski, o których mowa w punkcie I, składane będą w Starostwie Powiatowym w Górze.
IV. Właściwa komórka/jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Górze w terminie
do 30 dni od daty złożenia wniosku:
• dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w pkt V,
• przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia.
V. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:
a) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej;
b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej, w szczególności: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy
lokalnej;
d) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej;
e) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku;
f) wysokość środków z budżetu Powiatu Górowskiego potrzebnych do realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
g) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Powiat Górowski po jej zrealizowaniu.
65
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UCHWAŁA NR L/359/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu
Dolnym uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
lub z Dolnobrzeską Radą Działalności Pożytku Publicznego − w przypadku jej powołania, przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – rozumie się przez to Gminę Brzeg
Dolny,
2. Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta
w Brzegu Dolnym,
3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta w Brzegu Dolnym,
4. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Brzegu Dolnego,
5. Ustawie – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
ze zm.).
6. Organizacji pozarządowej – rozumie się
przez to niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej, które działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość docho-

du na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów.
2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe prowadzące działalność na
terenie Gminy, których działalność statutowa związaną jest projektem uchwały.
3. Konsultacje są obligatoryjnie prowadzone
z inicjatywy Burmistrza.
4. Uchwała nie narusza prawa do konsultacji
społecznych wynikających z odrębnych przepisów.
Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 4. 1. Zadania związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem konsultacji wykonuje pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Do czasu powołania Dolnobrzeskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MW2 .0914-14/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. do WSA we Wrocławiu na § 4 ust. 2)
§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
§ 6. 1. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w terminie nie
krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
Informacja powinna określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu;
5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone,
w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
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3) formularza elektronicznego na stronie internetowej.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Wyboru formy konsultacji w zależności od
przedmiotu konsultacji dokonuje Burmistrz.
4. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
5. Uczestnicy konsultacji, składają opinie
w siedzibie Urzędu lub drogą poczty elektronicznej. W celu ułatwienia procesu konsultacji organizacje mogą skorzystać z formularza stanowiącego
załącznik do uchwały.
6. Opinie organizacji pozarządowych kierowane są do wyznaczonych przez Burmistrza pracowników w zależności od przedmiotu konsultacji.
7. Wyznaczony przez Burmistrza pracownik po
zakończeniu konsultacji sporządza zestawienie
uwag i wniosków, rozpatruje ww. opinie i uwagi
i przekazuje propozycje stanowiska w tej sprawie
Burmistrzowi.

Poz. 66

8. Termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji.
9. Burmistrz w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje informację z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je do
wiadomości na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu.
10. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
11. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia
Radzie Miasta w uzasadnieniu do projektów
uchwał.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Skorupka
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UCHWAŁA NR LV/323/2010
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem
osób i bagażu taksówkami osobowymi
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 50,
poz. 601 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się przepisy porządkowe związane
z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Lubań.
§ 2. Przepisy porządkowe mają obowiązek
stosować właściciele taksówek, kierujący taksówkami i pasażerowie.
§ 3. Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania taksówek na postoju:
1) Kierowcy taksówek mogą oczekiwać na pasażerów w miejscu do tego celu wyznaczonym
i oznakowanym zwanym dalej postojem TAXI.
2) Kierowcy taksówek są zobowiązani:
a) oczekiwać na pasażerów według kolejności
przyjazdu taksówki na postój,
b) znajdować się w swoim pojeździe lub bezpośrednio przy nim.
3) Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza
postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.
4) Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy.
5) Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma
prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na postoju.
§ 4. Kierowca taksówki obowiązany jest wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer godzi się na przewóz inna drogą lub
gdy tego żąda.
§ 5. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu osób lub przerwać wykonywaną
usługę w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub porządkowi.
§ 6. 1. Zawarcie umowy przewozu następuje
w chwili zajęcia miejsca w taksówce przez pasażera bądź w chwili telefonicznego lub ustnego przyjęcia zamówienia na przejazd.
2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, kierowca który dokonuje przyjęcia zgłoszenia zobowiązany jest podać informację, że dojazd taksówki
do punktu wskazanego przez pasażera jest płatny
zgodnie ze wskazaniem kasy rejestrującej spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów
i warunków technicznych, którym muszą odpo-

wiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338).
§ 7. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu sprawnie
działających urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującego z nim
kasą rejestrującą niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.
2. Taksometr powinien być zainstalowany
w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie
jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.
3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest
obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na
pozycję „kasa”.
4. Po wykonanej usłudze przewozowej kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi paragon
fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą,
współpracującą z taksometrem, określający należność do zapłacenia.
5. Na żądanie pasażera kierowca taksówki jest
obowiązany wydać rachunek za przejazd. Rachunek powinien zawierać w szczególności: datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę
należności za przejazd, trasę przejazdu oraz dane
identyfikacyjne wystawcy rachunku (imię i nazwisko, adres, numer boczny taksówki).
6. Pasażer jest obowiązany uiścić należność za
przejazd taksówką nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.
§ 8. 1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy
pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca
pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju.
2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju
pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może
uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca
oczekiwania.
§ 9. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do
pojazdu, z którego korzysta inne osoby na wolne
miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowych należności.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może
dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
3. Należność za przejazd taksówką reguluje
tylko jeden pasażer, nie później niż po zakończeniu
przewozu.
§ 10. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń
kierowcy, mających na celu bezpieczeństwo ruchu.
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§ 11. Kierowca może wydawać polecenia pasażerowi związane z zachowaniem bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
§ 12. Po zakończeniu przewozu kierowca jest
obowiązany przypomnieć pasażerom o zabraniu
bagażu, a w razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje
z nimi zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy
znalezionych.
§ 13. 1. Kierowca taksówki może odmówić
wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać, jeżeli pasażer:
1) swoim zachowaniem zdradza objawy odurzenia
alkoholem lub innymi środkami odurzającymi,
2) spożywa alkohol w taksówce,
3) swoim zachowaniem uzasadnia obawę zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu,
4) swoim zachowaniem uzasadnia obawę o bezpieczeństwo kierowcy.
2. Odmowa wykonania przewozu następuje
także w sytuacji, gdy z taksówki ma zamiar skorzystać liczba osób przekraczająca liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe
z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
§ 14. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do
pojazdu bez uiszczenia dodatkowej należności,
bagaż podręczny.
2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, torby podróżne oraz inne
przedmioty, które swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub
zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczają pola
widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.
3. Z zachowaniem warunków określonych
w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz wózków dziecinnych, inwalidzkich składanych, a także innych
przedmiotów na ryzyko pasażera po uzgodnieniu
z kierowcą taksówki.
§ 15. 1. Bagaż podręczny pasażera można
przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz
lub na dachu taksówki.
2. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego
wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków,
o których mowa w § 14 ust.2.
3. Zabrania się przewozu taksówkami materiałów i przedmiotów niebezpiecznych w szczególności broni, materiałów łatwopalnych, wybuchowych
żrących, radioaktywnych i trujących.
§ 16. 1. Kierowca taksówki obowiązany jest na
żądanie pasażera udostępnić do wglądu egzem67

Poz. 67

plarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi.
2. W każdej taksówce powinna być zamieszczona informacja dotycząca:
1) Posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w ust. 1,
2) Możliwości kierowania do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaniu skarg w zakresie
świadczonych usług przewozowych,
3) Możliwości kierowania do Urzędu Miasta Lubań
wniosków w zakresie świadczonych usług
przewozowych.
3. Podstawę do rozpatrzenia skargi stanowi
rachunek za przejazd lub paragon fiskalny.
§ 17. 1. Kierowca taksówki jest obowiązany do
umieszczania wewnątrz taksówki w miejscu widocznym dla pasażera czytelnej informacji
o stosowanych cenach za przejazd obejmujących:
1) opłatę początkową dla wszystkich taryf,
2) opłatę za przejazd jednego kilometra z
uwzględnieniem wszystkich taryf,
3) opłatę za jedną godzinę postoju dla wszystkich
taryf.
2. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje
zmiana taryfy dziennej na nocną i odwrotnie, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na
odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.
§ 18. Kierowca taksówki może umieścić wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.
§ 19. Podróżnemu zabrania się:
1) zakłócania spokoju w taksówce,
2) zanieczyszczania lub zaśmiecania taksówki,
3) posługiwania się w taksówce przedmiotami
mogącymi spowodować uszkodzenia pojazdu
lub zagrożenie życia albo zdrowia osób znajdujących się w taksówce,
4) zabierania ze sobą do taksówki zwierząt bez
zgody kierowcy,
5) samowolnego używania urządzeń stanowiących
wyposażenie taksówki.
§ 20. Kontrola przedsiębiorców wykonujących
zarobkowy przewóz osób w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych wynikających z niniejszej uchwały dokonywana jest przez osoby
upoważnione przez Burmistrza Miasta Lubań.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady:
Małgorzata Grzesiak
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UCHWAŁA NR III/6/2010
RADA MIASTA I GMINY W ŚWIERZAWIE
z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta i gminy
oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone
do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta i Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku mogą być udzielane z budżetu miasta i gminy Świerzawa dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań Miasta i Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. Udzielenie dotacji celowej podmiotom,
o których mowa w § 1 może nastąpić na pisemny
wniosek złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, do
Referatu Budżetu, Podatków i Planowania Urzędu
Miasta i Gminy w Świerzawie.
2. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów nie wymienionych w jego treści, a mających wpływ na
właściwą ocenę wniosku.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.
4. Nie usunięcie w wyznaczonym terminie
uchybień lub wad powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§ 3. 1. Wnioski złożone w terminie, o którym
mowa w § 2 ust. 1, analizowane są przez Burmistrza Miasta i Gminy na etapie opracowywania
projektu budżetu.
2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji celowej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miasta
i Gminy, uwzględniając:
1) możliwości finansowe budżetu miasta i gminy,
2) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów publicznych,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
4) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych
wnioskodawcy
w okresie
poprzednim
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na
ten cel środków finansowych.

§ 4. 1. Pozytywnie rozpatrzone wnioski stanowią podstawę ujęcia kwot dotacji w projekcie
uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej
miasta i gminy.
2. Przekazanie dotacji następuje na rachunek
bankowy wskazany przez wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z podmiotem dotowanym,
sporządzonej zgodnie z przepisem art. 221 ust. 3
ustawy o finansach publicznych
3. Strony umowy mogą postanowić o przekazaniu dotacji w transzach.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się za zgodą stron możliwość zmiany w ciągu roku
zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 5. 1. W razie potrzeby realizacji zadań Miasta
i Gminy, podmioty, o których mowa w § 1,mogą
wystąpić w ciągu roku budżetowego z wnioskiem
o dotację celową w trybie i na zasadach określonych w § 2, § 3 ust. 2, § 4.
2. Wnioski złożone w trybie, o którym mowa
w ust. 1 rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta
i Gminy w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia.
§ 6. 1. W trakcie realizacji zadania, jak i po jego realizacji Burmistrz Miasta i Gminy ma prawo
kontroli wykonania i sposobu wykorzystania dotacji.
2. Podmiot dotowany zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza lub osoby
przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację
niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości
wykonania zadania i sposobu wykorzystania dotacji.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) zgodność wykonywania zadania z umową,
2) udokumentowania realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli
niezgodności realizacji zadania z postanowieniami
umowy, Burmistrz wzywa podmiot dotowany do
natychmiastowego usunięcia stwierdzonych niezgodności lub rozwiązuje umowę.
§ 7. Po wykonaniu zadania zleconego podmiot
dotowany przedkłada w Urzędzie Miasta i Gminy
rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej
rozliczenie jest jawne.
2. Jawność postępowania o udzielenie dotacji
i jej rozliczenie będzie realizowane poprzez:
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1) podanie do publicznej wiadomości na stronie
BIP.swierzawa.pl wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie dotacji,
2) podanie do publicznej wiadomości, w sposób
określony w pkt.1 informacji o przyznaniu dotacji, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.
3) podanie do publicznej wiadomości, w sposób
określony w pkt 1 sprawozdania z wykonania
zadania złożonego przez podmiot dotowany.
4) zapewnienie wglądu do dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy związanej
z przebiegiem postępowania o udzielenie dotacji i sposobem jej rozliczenia z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.
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§ 9. Traci moc uchwała nr XXII/140/2004 Rady
Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 września 2004
r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie
z budżetu miasta i gminy Świerzawa dotacji oraz
sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania
zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do
sektora finansów publicznych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
Marian Matusiak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/6/2010
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 585 –

Poz. 68

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 586 –

Poz. 68

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 587 –

Poz. 68

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 588 –

Poz. 68
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/6/2010
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 23 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/12/2010
RADY GMINY BORÓW
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje:
§ 1. Konsultacjom podlegają projekty aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę i działające na terenie gminy
Borów.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 3. 1. Konsultacje prowadzi się poprzez opublikowanie informacji Wójta Gminy Borów o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest:
przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji
oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borów oraz w siedzibie Urzędu
Gminy Borów w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;
2. Termin konsultacji nie może być krótszy niż
7 dni od dnia opublikowania informacji Wójta
Gminy Borów o rozpoczęciu konsultacji w Biulety-

nie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu
Gminy Borów w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.
3. Wójt Gminy Borów może zamieścić informację o prowadzonych konsultacjach w lokalnej
prasie.
§ 4. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w uchwale.
2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone
także wtedy, gdy organizacje pozarządowe zrezygnują z prawa do wyrażenia opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, w tym
nie przedstawią opinii w terminie.
§ 5. 1. Wójt Gminy Borów w terminie 30 dni
od dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję
co do uwzględnienia lub odrzucenia propozycji
zgłoszonych w ramach konsultacji przez podmioty
wymienione w § 2.
2. O podjętej decyzji Wójt Gminy Borów informuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Borów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Borów w miejscu przeznaczonym do zamieszczania
ogłoszeń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Grażyna Kosińska
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UCHWAŁA NR XXXVII/321/2010
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice,
gmina Czernica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz

w związku z uchwałą Rady Gminy Czernica
nr XXXVIII/365/2006 z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Wojnowice, gmina Czernica, po stwierdzeniu
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina
Czernica, w granicach opracowania.
2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice,
gmina Czernica, są następujące załączniki:
1) nr 1 − rysunek planu wsi Wojnowice, gmina
Czernica − skala 1 : 1000,
2) nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Wojnowice, gmina Czernica,
3) nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz
zasadach finansowania zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planie – rozumie się przez to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) przepisach szczególnych – rozumie się przez
to aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, normy branżowe
3) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny
zapis planu, będący załącznikiem graficznym
do niniejszej uchwały,
4) terenie – rozumie się przez to obszar o określonej funkcji oznaczony symbolem i wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
5) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się
przez to funkcję wyznaczoną do lokalizacji
w danym terenie, która w ramach realizacji
planu powinna stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia
podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane,
warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,
6) przeznaczeniu dopuszczającym – rozumie się
przez to funkcję inną niż podstawowa, która ją
uzupełnia lub wzbogaca, jednocześnie nie koliduje z nią lub nie wyklucza możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony
przeznaczeniem podstawowym,
7) urządzeniach towarzyszących − rozumie się
przez to wszelkie obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia, związane z danym
przeznaczeniem podstawowym terenu, których szczegółowej lokalizacji plan nie określa,
w tym:
a) elementy infrastruktury technicznej − sieci,
przyłącza i urządzenia instalacyjne,
b) elementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadów oraz elementy służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
c) elementy komunikacji wewnętrznej – drogi
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi,
d) garaże i budynki gospodarcze wolno stojące, dobudowane lub wbudowane,
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e) zieleń ozdobna i urządzona,
f) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i place zabaw,
g) inne obiekty i urządzenia pełniące służebną
rolę wobec funkcji podstawowej,
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię wyznaczającą granicę terenu, na
którym dopuszcza się wznoszenie budynków
oraz budowli naziemnych niebędących liniami
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linie te odnoszą się do nowo projektowanych
budynków i budowli,
9) produkcji i usługach uciążliwych – rozumie się
przez to wszelką działalność gospodarczą
związaną z usługami, produkcją, przetwórstwem i magazynowaniem, która należy do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi,
10) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to
taki rodzaj działalności gospodarczej związanej z usługami, który nie spowoduje obniżenia
standardów jakości środowiska określonych
w przepisach szczególnych, takich jak: hałas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, oddziaływanie komunikacji itp., poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
2. Określenia użyte w planie miejscowym,
a niezdefiniowane w ust. 1 niniejszego paragrafu
należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
§ 3. Obowiązujące ustalenia planu
1. Dla określenia wytycznych do realizacji projektowanych inwestycji w obszarze objętym planem, obowiązują ustalenia zawarte:
1) w tekście uchwały,
2) na rysunku planu.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem,
2) przeznaczenie terenów i ich symbole,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) oznaczenia funkcji, przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów;
6) granice stref technicznych i ochronnych od sieci
energetycznych.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu posiadają charakter informacyjny.
4. W ustaleniach planu nie określa się poniższych zagadnień, o których mowa w art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.):
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie ustalonych
na podstawie przepisów odrębnych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych − ze
względu na brak takich obszarów,
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy
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i infrastruktury technicznej, granic obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji −
ze względu na brak takich obszarów,
3) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych − ze względu na brak ich występowania,
4) terenów przeznaczonych pod budowę obiektów
handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, ze względu na brak ich występowania.
5. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami
niniejszej uchwały obowiązują aktualne w momencie realizacji inwestycji przepisy szczególne.
§ 4. Ogólne zasady ochrony środowiska
i wartości przyrodniczych
1. Na obszarze planu obowiązują, wynikające
z przepisów odrębnych, ograniczenia dotyczące
użytkowania gruntów na obszarze ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 „Pradolina Odry (S Wrocław)”, planowanego do objęcia
wysoką i najwyższą ochroną.
2. Ustala się przy realizacji nowych inwestycji
ochronę stosunków wodnych oraz istniejącej zieleni, w szczególności starodrzewu.
3. Zakazuje się likwidowania zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają one
z potrzeby ochrony przyrody, ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa.
4. Na terenie objętym planem ustala się ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności
w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, substancji złowonnych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego do
granic własności terenu, do którego prowadzący
działalność ma tytuł prawny, za wyjątkiem dróg
publicznych i związanych z nimi urządzeń oraz
obiektów, a także sieci infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej
i telekomunikacyjnej.
5. Realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko wg przepisów szczególnych.
6. Jako tereny podlegające ochronie przed hałasem wskazuje się tereny oznaczone symbolami:
1) MN − jako tereny zabudowy jednorodzinnej,
2) MU − jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
3) US − jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
7. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń
ropopochodnych i chemicznych do podłoża i wód
gruntowych; w przypadku występowania ww. zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub
nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.
8. Ustala się strefę ochronną w odległości
50 m od cmentarza, w której obowiązują przepisy
szczególne.
9. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.
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§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
1. Na obszarze objętym planem ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów odrębnych
podlega obiekt wpisany do rejestru zabytków:
1) Kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca, mur.,
wzmian. jako paraf. 1353, ob. L.1801-1805, l.
1841-42, 1889 r. (wieża), odbudowany po spaleniu w 1968 r., Nr rejestru 692/W z dnia
16.05.1994 r. z cmentarzem poewangelickim,
1 poł. XIX w.
2. Wszystkie prace wymagające pozwolenia
na budowę, dotyczące formy architektonicznej
powyższego obiektu (układu, elewacji, stolarki
okiennej i drzwiowej, dachu i jego pokrycia) oraz
podział zabytku nieruchomego, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania, umieszczanie
urządzeń technicznych i reklam wymagają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.
3. Na obszarze objętym planem występują
obiekty ujęte w ewidencji zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
1) cmentarz poewangelicki, na wschodnim krańcu wsi, 2 poł. XIX w.,
2) cmentarz katolicki, na południe od wsi,
poł. XIX w.,
3) dworek ob. Klub Prasy i Książki, ul. Główna 41,
mur., ok. 1870r.,
4) świetlica, ul. Główna 3, mur., l. 1880−90,
5) dom mieszkalny, ul. Główna 3, mur., ok. 1880 r.,
6) dom mieszkalny, ul. Główna 5, mur.,
ok.1890r.,
7) dom mieszkalny, ul. Główna 8, mur., pocz. XX w.,
8) dom mieszkalny, ul. Główna 10, mur.,
pocz. XX w.,
9) dom mieszkalny, ul. Główna 12, pocz. XX w.,
10) dom
mieszkalny,
ul.
Główna
14/16,
ok. 1890r.,
11) dom mieszkalny, ul. Główna 18, mur.,
ok. 1890r.,
12) dom mieszkalny, ul. Główna 24, mur.,
ok. 1890r.,
13) dom mieszkalny, ul. Główna 25, mur.,
ok. 1880r.,
14) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Główna 29,
mur., pocz. XX w.,
15) dom mieszkalny, ul. Główna 30, mur.,
ok. 1880r.,
16) dom mieszkalny, ul. Główna 32, mur.,
ok. 1900r.,
17) dom mieszkalny, ul. Główna 37, mur.-szach.
ok. 1890r.,
18) stajnia, ul. Główna 38, mur., ok. 1880r.,
19) zespół mieszkalno-gospodarczy:
a) dom mieszkalny, ul. Główna 42, mur.,
ok. 1890 r.,
b) stajnia, ul. Główna 42, mur., ok. 1870 r.,
20) dom mieszkalny, ul. Główna 45, mur.,
ok. 1890r.,
21) dom mieszkalny, ul. Główna 48, mur.,
pocz. XX w., 1923r.,
22) dom mieszkalny, ul. Główna 49, mur.,
ok. 1900r.,
23) dom mieszkalny, ul. Główna 50, mur., 1867r.,
24) dom mieszkalny, ul. Główna 52, mur., 1911 r.,
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25) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Główna 55,
mur., pocz. XX w.,
26) dom mieszkalny, ul. Główna 57, mur.,
pocz. XX w., 1920 r.,
27) dom mieszkalny, ul. Główna 58, mur.,
ok. 1890r.,
28) dom mieszkalny, ul. Główna 59, mur.,
ok. 1900 r.
4. Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków
obowiązują następujące ustalenia:
1) należy zachować bryłę budynku, kształt
i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne
materiały budowlane,
2) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach
odtworzyć historyczny detal architektoniczny,
3) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
4) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę drzwi i okien,
5) w przypadku konieczności przebicia nowych
otworów, należy je zharmonizować z zabytkową
elewacją budynku,
6) należy stosować kolorystykę nawiązującą do
stosowanej w przeszłości,
7) należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, z zachowaniem formy, urządzenia
techniczne trwale związane z miejscem posadowienia (mosty, przepusty itp.),
8) elementy napowierzchniowe instalacji technicznych należy projektować i montować z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów.
5. Wszelkie prace budowlane w obiektach zabytkowych, a także dokonywanie podziałów zabytków, zmiany sposobu ich użytkowania, umieszczanie urządzeń technicznych i reklam wymagają
uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
6. Na obszarze objętym planem zlokalizowane
są chronione stanowiska archeologiczne:
1) obszar AZP 81–30:
a) (50) stanowisko nr 1/44, ślad osadnictwa;
kultura łużycka, V okres epoki brązu – okres
halsztacki,
b) (51) stanowisko nr 2/45, osada; późne średniowiecze,
c) (52) stanowisko nr 3/46, ślad osadnictwa;
pradzieje osada; późne średniowiecze,
d) (53) stanowisko nr 4/47, ślad osadnictwa;
kultura przeworska?; okres rzymski, późny?;
ślad osadnictwa; późne średniowiecze.
7. W obrębie znajdujących się na obszarze
gminy chronionych stanowisk archeologicznych
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują
następujące ustalenia:
1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
wszelkie zamierzenia inwestycyjne (także zakładanie infrastruktury technicznej oraz innych
wykopów
ziemnych)
należy
uzgodnić
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
2) wszelkie prace ziemne powinny być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi
oraz prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
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ków; powyższe zezwolenie konserwatorskie na
prace archeologiczne i wykopaliskowe należy
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę.
8. Na obszarze planu wyznacza się strefy
ochrony konserwatorskiej zgodnie z rysunkiem
planu:
1) strefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje
zabudowania byłego folwarku, teren kościoła
oraz obszar wsi na wschód od drogi Czernica –
Chrząstawa Wielka; w strefie tej obowiązują następujące ustalenia:
a) zachowanie i wyeksponowanie historycznego układu przestrzennego (tj. rozplanowanie
dróg, ulic i placów, przebieg linii zabudowy,
kompozycje zabudowy i wnętrz ruralistycznych, historycznej zieleni) poprzez działania
odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,
b) obiekty o wartościach zabytkowych należy
poddać restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej
funkcji do wartości obiektu,
c) wszelka działalność inwestycyjna musi
uwzględniać istniejące już związki przestrzenne
i planistyczne,
z przyznaniem
pierwszeństwa wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,
d) należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzenno-architektonicznej w zakresie lokalizacji (wzdłuż przebiegu historycznej linii zabudowy), skali, gabarytów, rozplanowania, bryły, poziomu posadowienia parteru, kształtu i wysokości dachu, formy architektonicznej, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni murów i otworów, opracowania elewacji, detalu, kolorystyki, podziałów wewnętrznych
okien i drzwi (stosując tradycyjne materiały
budowlane) oraz nawiązać formami współczesnymi do zachowanej historycznej zabudowy, bez dominacji nad nią, w oparciu
o dostępne materiały ikonograficzne,
e) przy nowych inwestycjach oraz związanych
z remontem, rozbudową, przebudową obiektów istniejących należy nawiązać gabarytami
i sposobem kształtowania bryły (nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową
historyczna) i zastosowanymi materiałami
do miejscowej tradycji architektonicznej; po
rozbudowie budynek powinien tworzyć
spójną kompozycję z istniejącą częścią,
f) ustala się dachy symetryczne: dwuspadowe
lub dwuspadowe naczółkowe, dopuszcza się
wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,
g) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia
dachowego (dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglastym); w obiektach
historycznych, które posiadały inne pokrycie
niż ceramiczne należy stosować pokrycie historyczne dla danego obiektu,
h) kolorystyka obiektów winna uwzględniać
walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania
kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej wsi,
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i) elewacje należy kształtować w nawiązaniu
do rozwiązań stosowanych w występujących
w miejscowości Wojnowice budynkach historycznych, o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu,
kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych − wymagane elewacje tynkowane lub
ceglane,
j) zabrania się stosowania tworzyw sztucznych
(np. siding) jako materiały okładzinowe,
k) elementy dysharmonizujące, nie spełniające
warunków ochrony konserwatorskiej oraz
uniemożliwiające ekspozycję wartościowych
obiektów zabytkowych, winny być usunięte
lub w uzasadnionych przypadkach poddane
odpowiedniej przebudowie,
l) zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych; forma, materiał i wysokość ogrodzenia ma nawiązywać do lokalnych historycznych ogrodzeń,
m) zabrania się lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami
przekaźnikowymi telekomunikacji,
n) zabrania się lokalizacji dominant architektonicznych, urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym
obszaru,
o) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników
na materiały masowe na tyłach działek,
osłoniętych zabudową, w miejscach nie eksponowanych; wysokość silosów nie może
przekraczać wysokości historycznych obiektów,
p) zabrania się umieszczania reklam lub innych
tablic informacyjnych nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na
obiekcie lub obszarze element obcy; dopuszcza się umiejscawianie tablic informacyjnych
instytucji lub szyldów sklepów i zakładów
w nieagresywnej formie,
q) wyklucza się prowadzenie napowietrznych
linii teletechnicznych i energetycznych; istniejące linie napowietrzne należy sukcesywnie zastępować podziemnymi,
r) należy zachować i uzupełniać układy zieleni
wysokiej – w tym nasadzenia przydrożne,
s) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne (przebudowa, rozbudowa, remont, rozbiórka i wznoszenie nowych obiektów oraz
zmiany zagospodarowania terenów, a także
dokonywanie podziałów zabytków i zmiany
sposobu ich użytkowania) na obszarze strefy
„B” należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2) strefa „E“ ochrony ekspozycji obejmuje widok
z drogi od południowej strony na centralną
część wsi wraz z kościołem, w strefie tej obowiązują następujące ustalenia:
a) nową zabudowę należy rozwijać w układzie
horyzontalnym, zharmonizowanym z zielenią
naturalną,
b) wysokość nowej zabudowy należy ograniczyć do 2 kondygnacji, lecz nie więcej niż
9m
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c) należy stosować dachy strome, symetryczne,
o spadkach dostosowanych do zabudowy
historycznej;
3) strefa „W” ochrony konserwatorskiej dla cmentarzyska przykościelnego, w strefie tej obowiązują następujące ustalenia:
a) zakazuje się działań inwestycyjnych nie
związanych bezpośrednio z konserwacją
i rewaloryzacją zabytkowego terenu,
b) wszelkie prace wykopaliskowe i archeologiczne należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
4) strefa „OW” – obserwacji archeologicznej dla
wsi wraz z działkami siedliskowymi, w strefie tej
obowiązują następujące ustalenia:
a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagające prowadzenia prac ziemnych należy
uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,
5) strefą ochrony założeń zieleni objęto teren
cmentarza po zachodniej stronie drogi z Czernicy do Chrząstawy Wielkiej, w strefie tej wszystkie działania przy zieleni, tj. wycinka, zabiegi
pielęgnacyjne, nowe nasadzenia w obrębie starodrzewu, należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
9. Wykaz oznaczonych w planie stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega sukcesywnej weryfikacji
i uzupełnieniom. Wpisywanie i skreślanie z ewidencji zabytków nieruchomych poszczególnych
obiektów nie spowoduje zmian w ustaleniach planu.
§ 6. Ogólne zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenów
1. Nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej
i usługowej oraz nowe obiekty w zabudowie uzupełniającej należy realizować według jednorodnej
koncepcji kompozycyjnych z uwzględnieniem:
1) istniejących walorów krajobrazowych,
2) zwartego układu zabudowy wsi,
3) ochrony starodrzewu,
4) naturalnego ukształtowania terenu,
5) detali architektonicznych i materiałów charakterystycznych dla budownictwa miejscowego,
6) gabarytów i kształtu brył istniejącej zabudowy
sąsiadującej,
7) rodzajów dachów, pokryć połaci i układów kalenic w stosunku do ulic − zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na
wysokości kalenicy; ustala się stosowanie matowej dachówki ceramicznej lub matowych materiałów dachówkopodobnych w kolorze ceglanym, brązowym lub grafitowym, w nawiązaniu
do zabudowy sąsiadującej,
8) harmonijnej kolorystyki − w obrębie jednej
działki obowiązuje jednolita kolorystyka obiektów, z wykluczeniem stosowania kolorów jaskrawych oraz okładzin z tworzyw sztucznych
tzw. „siding”.
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2. Dla zabudowy istniejącej, o przeznaczeniu
innym niż ustalone w planie dopuszcza się remonty budynków bez możliwości rozbudowy.
3. Dawną zabudowę zagrodową należy sukcesywnie porządkować i przekształcać przez rozdzielenie funkcji na:
1) funkcję mieszkaniowo-usługową sytuowaną
wzdłuż przyległych ulic;
2) funkcję produkcyjno-usługową lokalizowaną
w pasie dawnych obiektów inwentarskich i gospodarczych.
4. Na obszarze objętym planem tereny służące
organizacji imprez masowych zawarte są na terenach US.
5. Dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni nie większej niż 2 m², w postaci szyldów
na elewacjach budynków, gdzie prowadzona jest
działalność gospodarcza.
6. Zasady sytuowania budynków na obszarze
objętym planem:
1) dla nowych terenów zainwestowania ustala się
minimalną odległość linii zabudowy od linii
rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem
planu:
a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu
symbolem KD(Z) − 10 m,
b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu
symbolem KD(L) − 8 m,
c) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu
symbolem KD(D) – 5 m,
d) pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku
planu symbolami KDP − 5 m,
e) wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW − 5 m,
2) na terenach zainwestowanych, dla których na
rysunku planu nie wskazano linii zabudowy dla
nowej zabudowy uzupełniającej, ustala się jej
przebieg jako przedłużenie linii zabudowy na
najbliższych działkach zainwestowanych,
3) dla zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem MN i MU sytuowanie
budynków dopuszcza się w odległości 1,5 m od
granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, zgodnie z przepisami
szczególnymi i pod warunkiem, że na sąsiedniej
działce będzie również lokalizowany budynek
o tej samej funkcji.
7. Na obszarze objętym planem tereny dróg
publicznych oznaczone symbolami KD(Z), KD(L),
KD(D), ustala się jako tereny przestrzeni publicznych, dla których dopuszcza się, po uzgodnieniu
z właściwym zarządcą drogi lokalizację:
1) urządzeń technicznych nie będących elementami wyposażenia pasa drogowego,
2) obiektów małej architektury,
3) pasów zieleni izolacyjnej,
4) układów zieleni obejmujące ciągi i grupy zieleni
niskiej oraz szpalery drzew,
5) elementów reklamowych i informacyjnych.
8. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzeń przy zachowaniu następujących warunków:
1) ogrodzenia poszczególnych posesji powinny
nawiązywać do wysokości i formy ogrodzeń na
działkach sąsiednich,
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2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna
przekraczać 1,7 m,
3) zakazuje się stosowania ogrodzeń od strony
terenów publicznych w formie prefabrykowanych ogrodzeń betonowych.
§ 7. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
1. W ramach planu miejscowego nie wyznacza
się terenów objętych postępowaniem scalania
i wtórnego podziału nieruchomości. Dokonywanie
podziału lub scalanie i podział nieruchomości
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów.
2. Działki lub zespoły działek budowlanych,
których kształt, wielkość, struktura własnościowa
oraz dostępność do dróg publicznych i infrastruktury, utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu zaleca się scalić
i wtórnie podzielić.
3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej
oraz w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych
lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych
stacji transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów szczególnych.
4. Dopuszcza się wtórny podział działek na terenach zainwestowanych zgodnie z warunkami
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z zapewnieniem dostępu do drogi
publicznej lub wewnętrznej dla podzielonych nieruchomości, zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Dostęp do drogi publicznej działek na terenach projektowanej zabudowy musi zapewniać
możliwość doprowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego oraz dojazd pojazdów specjalnych.
6. Ustala się minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych na terenach projektowanej zabudowy:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 20 m;
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU = 20 m;
3) w zabudowie oznaczonej symbolem P, RU =
50 m.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanych działek budowlanych:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN:
− 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolno
stojącej,
− 800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej;
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU =
1200 m2;
3) w zabudowie oznaczonej symbolem P = 5000 m2;
4) w zabudowie oznaczonej symbolem RU =
3000 m2.
8. Dopuszcza się wprowadzenie podziału innego niż według wytycznych wskazanych w ust. 6
i 7 jedynie w przypadkach, gdy spełnienie wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania albo kształt nowo wydzielanej działki
budowlanej umożliwia usytuowanie na niej budynku mieszkalnego, zgodnie z obowiązującymi
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przepisami, bez zachowania warunków, o których
mowa w ust.6 i 7.
9. Granice działek dochodzące do dróg publicznych należy wytyczać, w stosunku do pasa
drogowego, pod kątem 70°−90°, z dopuszczeniem
odstępstwa w miejscach łuków dróg lub zakończeń
dojazdów.
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu:
1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury
technicznej na terenach zainwestowanych, docelowo należy sytuować pod ziemią, w liniach rozgraniczających ulic istniejących lub projektowanych (z wyłączeniem jezdni), po uzgodnieniu z ich
zarządcami;
2) w sytuacjach szczególnie uzasadnionych
względami technicznymi bądź bezpieczeństwa,
dopuszcza się prowadzenie napowietrznych i podziemnych sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi dróg i ulic, pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów;
3) na terenach niezabudowanych elementy
infrastruktury technicznej nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego należy lokalizować poza pasem drogowym (w miejscach gdzie istnieje taka możliwość);
4) prowadzenie odcinków sieci poza liniami
rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu właścicielami nieruchomości, wymaga formalno-prawnego
ustalenia zasad dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci;
5) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksowe wykonanie uzbrojenia technicznego;
6) istniejące sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej mogą podlegać likwidacji, modernizacji, rozbudowie.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych,
ochrony przeciwpożarowej z istniejącej lub projektowanej gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
2) lokalizacja rozdzielczej sieci wodociągowej na
terenach istniejącej i planowanej zabudowy
w liniach rozgraniczających dróg, a na terenach
nie przewidzianych pod zabudowę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi
i uzgodnieniami z zarządcami dróg.
3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków ustala się:
1) dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych
w granicach opracowania docelowo przewiduje
się system odprowadzania ścieków do zbiorczej
kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie
Jelcz-Laskowice;
2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
bytowych, komunalnych i przemysłowych do
wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntu;
3) wymóg podczyszczania przemysłowych i technologicznych ścieków o przekroczonych, dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń przed
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odprowadzeniem do kanalizacji, na własnych
urządzeniach inwestorów i zlokalizowanych na
ich własnym terenie, zgodnie z warunkami
określonymi przez administratora sieci;
4) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacyjnej
w terenach planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci
infrastruktury technicznej;
5) dopuszcza się indywidualne lub grupowe wysokosprawne oczyszczalnie ścieków;
6) dopuszcza się lokalizację przyzakładowych wysokosprawnych oczyszczalni ścieków na działkach własnych inwestorów, na terenach aktywności gospodarczej;
7) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się lokalizowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej
wszystkich nowych obszarów zainwestowania;
2) odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejące lub projektowane kolektory do istniejących
lub nowo realizowanych odbiorników za zgodą
ich zarządcy;
3) w sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
poprzez rozprowadzenie po własnym terenie,
w sposób uniemożliwiający zalewanie działek
sąsiednich;
4) obowiązek wstępnego podczyszczania wód
opadowych z substancji ropopochodnymi lub
chemicznym przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;
5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną
ustala się:
1) dla konwencjonalnych źródeł energii stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
2) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii
elektrycznej lub niekonwencjonalnych źródeł
ciepła do celów grzewczych, spełniających wymagania przepisów szczególnych.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się na terenach nowego zainwestowania realizacje sieci gazowych przesyłowych
lub rozdzielczych oraz lokalizacje stacji redukcyjno-pomiarowych w zależności od potrzeb –
na warunkach określonych w przepisach szczególnymi oraz przez operatora sieci, po przeprowadzeniu analizy opłacalności tej inwestycji;
2) dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów, z zapewnieniem dostępu do armatury i sieci gazowej,
3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zasilanie terenów objętych planem z istniejącej
lub projektowanej sieci niskiego i średniego
napięcia;
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2) modernizację, rozbudowę lub budowę nowych
elektroenergetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów
nowego zainwestowania, na warunkach określonych
w przepisach
szczególnych
oraz
w uzgodnieniu z zarządcę sieci;
3) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie własnym inwestora, po formalnym ustaleniu zasad dostępności terenu, w celu zapewnienia dojazdu
do urządzeń elektroenergetycznych;
4) w przypadku zaistnienia ewentualnych kolizji
projektowanego zainwestowania z urządzeniami elektroenergetycznymi, dopuszcza się przebudowę tych urządzeń (przełożenie lub skablowanie) na koszt inicjatora zmian, w oparciu
o warunki przebudowy uzgodnione z zarządcą
sieci;
5) zaleca się kablowanie istniejących odcinków
sieci napowietrznych w rejonach nowego zainwestowania, po uzgodnieniu z zarządcą sieci;
6) wyznacza się strefę ochronną od napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110 kV o szerokości
30 m (2 x 15 m po obu stronach od osi linii)
w granicach, której na terenach inwestycyjnych
obowiązują następujące ustalenia:
a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
b) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej,
c) obowiązek zapewnienia zarządcy sieci dojazdu i dostępu do przewodów i słupów nośnych linii,
d) obowiązek uzgadniania z zarządcą sieci lokalizacji innych obiektów i urządzeń oraz zagospodarowania terenów w zasięgu strefy,
e) dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością produkcyjną, gospodarczą, lub sportową, w których pobyt ludzi nie
przekracza 8 godzin na dobę,
7) ustala się strefy techniczne wzdłuż przebiegu
napowietrznej linii elektroenergetycznej − pasy
wolne od zabudowy i zadrzewienia umożliwiające eksploatację sieci z uwzględnieniem dojazdu:
a) wzdłuż linii napowietrznej 15 kV − 16 m
(2 x 8 m po obu stronach od osi linii),
b) wzdłuż linii napowietrznej 0,4 kV − 6 m
(2 x 3 m po obu stronach od osi linii);
c) dla stacji transformatorowych – pas terenu
o szerokości 2 m wokół obrysu stacji.
8) w przypadku skablowania linii średniego napięcia, ustalenia pkt. 7a) i 7b) tracą moc.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:
1) obowiązek gromadzenia i utylizacji stałych komunalnych zgodnie z programem gospodarki
odpadami przyjętym w gminie Czernica oraz
z przepisami szczególnymi,
2) odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami oraz wymaganiami przepisów szczególnych,
3) dopuszcza się wyznaczenie osłoniętych zielenią
miejsc segregacji odpadów stałych na terenach
publicznych w uzgodnieniu z ich zarządcą.
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9. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:
1) budowę i rozbudowę kablowych linii telekomunikacyjnych, w liniach rozgraniczających istniejących lub projektowanych dróg (w pasie chodnika), zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi i uzgodnieniami z zarządcami
dróg;
10. W zakresie melioracji ustala się:
1) obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej na terenie objętym planem;
2) dopuszcza się zmianę przebiegu rowów, a także
ich przykrycie lub zarurowanie;
3) w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz planowania inwestycji kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi należy
uzgodnić projekt planowanych inwestycji
z zarządcą ternu sieci;
4) w celu zapewnienia możliwości wykonywania
prac konserwacyjnych przy ciekach wodnych
i rowach melioracyjnych, ustala się obowiązek
pozostawienia na terenach inwestycyjnych pasów wolnych od zabudowy oraz nasadzeń
drzew i krzewów, o minimalnej szerokości po
4 m od górnej krawędzi skarp, rowów i kanałów
melioracji podstawowej;
5) na obszarach, o których mowa w pkt. 4), dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych.
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego
1. Dla projektowanych dróg i ulic parametry techniczne należy przyjąć zgodnie z przepisami szczególnymi; przy rozbudowie lub przebudowie ulic
należy dążyć do stosowania powyższych parametrów, w zależności od możliwości poszerzenia linii
rozgraniczających. Dopuszcza się dalsze prowadzenie dróg w istniejących granicach pasa drogowego w granicach obszarów zwartej zabudowy
wsi, gdzie należy je dostosować do możliwości
wynikających z istniejącej zabudowy i granic władania lub, jeśli nie będzie to w kolizji z wielkością
i charakterem przenoszonego ruchu.
2. Do czasu realizacji projektowanych odcinków lub poszerzenia do docelowych parametrów
istniejących dróg i ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez
możliwości wprowadzania nowych, trwałych
obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.
3. Dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych dróg lub rozbudowy dróg istniejących
w zakresie realizacji poszczególnych odcinków
dróg oraz ich parametrów.
4. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu; w przypadku ich realizacji obowiązują ustalenia § 10 dla
terenów dróg KDW.
5. W liniach rozgraniczających dróg i ulic po
uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi dopuszcza się:
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i osłonowej
ozdobnej;
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2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na
warunkach określonych w przepisach szczególnych, i w uzgodnieniach z zarządcami dróg;
3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej ( przystanki, zatoki autobusowe);
4) lokalizację elementów reklamowych i informacyjnych nie ograniczających bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) lokalizację elementów małej architektury, zgodnie z przepisami szczególnymi;
6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych poza
jezdnią przeznaczoną dla ruchu pojazdów samochodowych.
6. W granicach działek budowlanych należy
zapewnić odpowiednią do potrzeb i przepisów
szczególnych liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów gospodarczych.
7. Należy ustalić w oparciu o następujące
wskaźniki minimalną liczbę miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –
2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
2) usługi handlu i gastronomii − 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 pow. użytkowej,
3) usługi kultury, sportu i rekreacji − świetlice,
kluby, kościoły i domy wyznaniowe – 1 miejsce
postojowe na każdych 5 użytkowników jednocześnie,
4) zakłady produkcyjne, magazyny, składy –
1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych;
5) usługi rzemieślnicze − 1 miejsce postojowe na
każde 60 m2 pow. użytkowej;
6) zabudowa usługowa inna, niż powyższe –
1 miejsce postojowe na 50 m2 pow. użytkowej,
7) wszystkie obiekty użyteczności publicznej −
1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej,
8) przy obiektach, których funkcja wymaga obsługi
pojazdami ciężarowymi, ustala się obowiązek
usytuowania miejsc przeładunku i postoju,
w ilości odpowiadającej potrzebom obiektu, na
działce zajmowanej przez ten obiekt.
8. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza
się uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za zgodą zarządcy drogi.
§ 10. Przeznaczenie i szczegółowe zasady zagospodarowania terenów
1. 1 do 9 MN − przeznaczenie podstawowe –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno
stojącą lub bliźniacza:
1) przeznaczenie dopuszczające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) usługi nieuciążliwe zajmujące nie więcej niż
30% powierzchni użytkowej budynku,
c) zmiana sposobu użytkowania istniejących
obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nadbudowywanych obiektów lub
nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej
nie może przekroczyć 3 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m,
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licząc od najniższego poziomu terenu do
szczytu kalenicy dachu,
b) ustala się dla nadbudowywanych obiektów
lub nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 35°−45°,
c) wysokość budynków gospodarczych i garaży
wolnostojących lub dobudowanych nie może przekroczyć 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 6 m; dachy
o symetrycznym układzie połaci i spadkach
22°−45°,
d) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz
utwardzone nawierzchnie (dojścia i dojazdy,
parkingi i tarasy) maksymalnie do 60% powierzchni działki, pozostałą część należy
użytkować jako biologicznie czynną.
2. 4 do 15 MU − przeznaczenie podstawowe –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywności, zabudowa mieszkaniowo-usługowa lub usługowa:
1) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim wymogom konserwatorskim w stosunku do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, jak
również projektowanego zagospodarowania
zlokalizowanego w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z wymogami Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w § 5;
2) zabrania się lokalizacji wszelkich uciążliwych
obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców
i materiałów masowych
3) przeznaczenie dopuszczające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) zabudowa zagrodowa jako rehabilitacja istniejących i realizacja nowych obiektów; na
terenach, gdzie zabudowa zagrodowa sąsiaduje z zabudową mieszkaniową rozwój działalności rolniczej jest możliwy pod warunkiem nie spowodowania dodatkowych uciążliwości w stosunku do przyległych działek;
c) zmiana sposobu użytkowania istniejących
obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) dla działek na południe od terenu 4 US bezpośrednio do niego przylegających dopuszcza się:
a) usługi z zakresu sportu i rekreacji w tym budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji
wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą,
b) wydzielenie dróg wewnętrznych.
5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nadbudowywanych obiektów lub
nowo realizowanej zabudowy nie może
przekroczyć 3 kondygnacji, w tym poddasze
użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m,
b) ustala się dla nadbudowywanych obiektów
lub nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 35°−45°,
c) wysokość budynków gospodarczych i garaży
nie może przekroczyć 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 6 m;
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dachy o symetrycznym układzie połaci i
spadkach 22°−45°,
d) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz
utwardzone nawierzchnie (dojścia i dojazdy,
parkingi i tarasy) maksymalnie do 70% powierzchni działki, pozostałą część należy
użytkować jako biologicznie czynną.
3. 1 do 2 U − przeznaczenie podstawowe − tereny usług:
1) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim wymogom konserwatorskim w stosunku do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, jak
również projektowanego zagospodarowania
zlokalizowanego w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z wymogami Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w § 5;
2) przeznaczenie dopuszczające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli
lub zarządców terenu,
c) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne
z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji
z wymogami obowiązujących przepisów
szczególnych,
d) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynowych oraz
trwałego składowania surowców i materiałów masowych;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nadbudowywanych obiektów lub
nowo realizowanej zabudowy nie może
przekroczyć 3 kondygnacji, w tym poddasze
użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m,
b) ustala się dla nadbudowywanych obiektów
lub nowo realizowanej zabudowy dachy
o symetrycznym układzie połaci i spadkach
30°−45°,
c) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz
utwardzone nawierzchnie (dojścia i dojazdy,
parkingi i tarasy) maksymalnie do 90% powierzchni działki, pozostałą część należy
użytkować jako biologicznie czynną.
4. 1 UK − przeznaczenie podstawowe – tereny
usług kultury – świetlica:
1) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim wymogom konserwatorskim w stosunku do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, jak
również projektowanego zagospodarowania
zlokalizowanego w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z wymogami Dolnośląskiego
Konserwatora Zabytków zawartymi w § 5;
2) dopuszczalne kierunki przeznaczenia:
a) urządzenia towarzyszące,
b) remont, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów z zachowaniem dominującej
funkcji usług kultury, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
c) lokale mieszkalne,
d) usługi pełniące służebną lub uzupełniającą
rolę dla przeznaczenia podstawowego,
e) obiekty małej architektury;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym
zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących budynków,
b) wysokość nadbudowywanych obiektów lub
nowo realizowanej zabudowy nie może
przekroczyć 2 kondygnacji, w tym poddasze
użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m,
c) ustala się dla nowej zabudowy dachy
o spadkach do 35° do 45°,
d) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy,
nadbudowy i innych robotach budowlanych
w istniejącej zabudowie utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i ilości połaci dachowych,
e) ustala się minimalną wielkość powierzchni
czynnej biologicznie – 10%.
5. 1 UKS − przeznaczenie podstawowe − tereny istniejących obiektów sakralnych:
1) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim wymogom konserwatorskim w stosunku do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, jak
również projektowanego zagospodarowania
zlokalizowanego w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z wymogami Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w § 5;
2) przeznaczenie dopuszczające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) remont, modernizacja istniejącego obiektu
sakralnego z zachowaniem obecnej formy
architektonicznej,
c) budowa obiektów towarzyszących z zachowaniem formy architektonicznej harmonizującej z obiektem sakralnym;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość obiektów towarzyszących nie może przekroczyć 9 m,
b) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz
utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niż 80% powierzchni działki,
pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną.
6. 1 do 4 US – przeznaczenie podstawowe −
tereny sportu i rekreacji:
1) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej;
2) przeznaczenie dopuszczające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) budowa obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich
obsługą,
c) budowa obiektów usług gastronomicznych
i hotelarskich,
d) dopuszcza się lokalizację elementów małej
architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci;
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m, licząc
od najniższego poziomu terenu do szczytu
kalenicy dachu,
b) ustala się dachy o symetrycznym układzie
połaci i spadkach 22°−45°
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c) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią
urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu,
d) ustala się minimalną wielkość powierzchni
biologicznie czynnej: 30%.
4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.
7. 1 do 3 RU − przeznaczenie podstawowe −
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych (szklarnie), bazy
i magazyny związane z produkcją rolniczą:
1) zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz,
paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne
oraz składowania jakichkolwiek odpadów;
2) dopuszczalne przeznaczenie:
a) urządzenia towarzyszące,
b) obiekty administracyjno-socjalne i usługowe,
c) obiekty mieszkaniowe, dla właścicieli lub zarządców terenu,
3) lokalizacja obiektów o uciążliwych funkcjach
usługowych, produkcyjnych, magazynowych
oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych wymaga sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nadbudowywanych obiektów lub
nowo realizowanej zabudowy nie może
przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż
9 m,
b) ustala się dla nadbudowywanych obiektów
lub nowo realizowanej zabudowy dachy o
symetrycznym układzie połaci i spadkach
12°−35° ;
c) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz
utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niż 80% powierzchni działki,
pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną.
8. 1 do 3 P − przeznaczenie podstawowe − tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynowej z wyłączeniem produkcji rolniczej i obsługi
rolnictwa:
1) przeznaczenie dopuszczające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) zabudowa służąca prowadzeniu działalności
gospodarczej z zakresu: produkcji, przetwórstwa, montażu i rzemiosła, magazynowania
(hurtownie, bazy sprzętowe, składy materiałów budowlanych itp.),
c) obiekty administracyjno-socjalne,
d) lokale mieszkalne wbudowane dla właścicieli
lub zarządców terenu,
e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi komunikacji wewnętrznej, sieci
uzbrojenia technicznego, zbiorniki wód opadowych itp.);
f) stacje paliw wraz z niezbędnym zapleczem,
2) lokalizacja obiektów o uciążliwych funkcjach
produkcyjnych, przetwórczych, montażowych
magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
zgodnie z przepisami szczególnymi,
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5
b) wysokość nowo realizowanych obiektów nie
może przekroczyć 12 m,
c) wysokość nowych obiektów technologicznych nie może przekraczać 20 m,
d) nie określa się wysokości budowli takich jak
maszty, kominy itp.,
e) nie określa się wymagań w zakresie formy
budynków i rodzaju pokrycia dachów,
f) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów z dachami symetrycznymi o kącie nachylenia 7°−40°,
g) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz
utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niż 80% powierzchni działki,
pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną,
h) dopuszcza się lokalizację związanych trwale
z terenem elementów reklamowych,
i) dopuszcza się lokalizację tymczasowych
obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym,
j) g) ustala się obowiązek zagospodarowania
terenu wzdłuż granic nieruchomości z drogami publicznymi pasem różnogatunkowej,
wysokiej i niskiej zieleni izolacyjnej i osłonowej o szerokości co najmniej 10 m.
k) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu wzdłuż granic nieruchomości z drogami
publicznymi pasem różnogatunkowej, wysokiej i niskiej zieleni izolacyjnej i osłonowej
o szerokości co najmniej 10 m.
9. 1 ZC − przeznaczenie podstawowe – teren
cmentarza wraz z rezerwą pod rozbudowę:
1) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim wymogom konserwatorskim w stosunku do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, jak
również projektowanego zagospodarowania
zlokalizowanego w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z wymogami Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w § 5;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza
o wysokości nie przekraczającej 1,7 m,
b) dopuszcza się lokalizację elementów małej
architektury oraz obiektów budowlanych
związanych z utrzymaniem i prowadzeniem
funkcji podstawowej,
c) dopuszcza się wprowadzanie zieleni urządzonej,
d) prowadzenie dróg oraz sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszącym tym sieciom w sposób niekolidujący
z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz
nie degradujący walorów estetycznych terenu,
e) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 604 –

10. 1 do 3 ZN − przeznaczenie podstawowe –
tereny zieleni nie urządzonej:
1) zasady zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (usługowych, gospodarczych),
b) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
c) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych oraz urządzeń kubaturowych infrastruktury technicznej (jak
np. stacji transformatorowych, stacji redukcyjnych itp.), zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
d) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,
e) dopuszcza się lokalizację elementów małej
architektury,
f) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjnych.
11. 1 do 3 R i od 5 do 11 R − przeznaczenie
podstawowe – tereny rolnicze:
1) dopuszczalne kierunki przekształceń:
a) lokalizacja urządzeń melioracji wodnej, sieci
napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących
tym sieciom, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
b) prowadzenie utwardzonych dróg transportu
rolnego,
c) wprowadzenie zwartych grup zieleni wysokiej o funkcji wiatrochronnej, w formie zadrzewień śródpolnych oraz nasadzeń przy
drogach,
d) zbiorniki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych;
e) zalesianie terenu poza glebami klasy, II i III
po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczególnych;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej, także związanej z produkcją rolną.
12. 1 do 12 WS − przeznaczenie podstawowe −
tereny wód śródlądowych:
1) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się realizację nowych urządzeń
hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz
obiektów infrastruktury technicznej pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
b) dopuszcza się zmianę przebiegu rowów,
a także ich przykrycie lub zarurowanie,
c) zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem wymienionych w lit. a.
13. 1 KD(G) − przeznaczenie podstawowe −
droga główna:
1) szerokość pasa drogowego drogi pozostawia
się w istniejących liniach rozgraniczających
dróg, dopuszcza się poszerzenie na wniosek
inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych;
2) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni
terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, za zgodą
i na warunkach zarządcy drogi;

Poz. 70

14. 1 KD(Z) − przeznaczenie podstawowe −
droga zbiorcza:
1) szerokość pasa drogowego w istniejących liniach rozgraniczających, dopuszcza się poszerzenie na wniosek inwestora, w przypadku modernizacji lub przebudowy, po uzyskaniu zgody
właścicieli terenów przyległych,
2) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi
dróg,
3) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni
terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, za zgodą
i na warunkach zarządcy drogi,
4) ogranicza się ilość zjazdów na drogę do istniejących, dla nowych obiektów należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane;
5) ustala się lokalizację chodników o minimalnej
szerokości: 1,5 m na terenach zabudowanych,
6) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszorowerowych o minimalnej szerokości 2,5 m poza jezdnią przeznaczoną dla ruchu pojazdów
samochodowych,
7) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
8) w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi należy na etapie projektowym zabezpieczyć ją przed negatywnym wpływem hałasu
komunikacyjnego.
15. 1 do 6 KD(L) − przeznaczenie podstawowe
− droga lokalna:
1) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie
na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych;
2) dla projektowanych dróg klasy lokalnej na terenach nowego zainwestowania ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m.
3) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni
terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, za zgodą
i na warunkach zarządcy drogi;
4) ogranicza się ilość wjazdów na drogę lokalną
do istniejących, dla nowych obiektów należy
organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane;
5) ustala się lokalizację chodników o minimalnej
szerokości: 1,5 m na terenach zabudowanych,
6) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszorowerowych o minimalnej szerokości 2,5 m poza jezdnią przeznaczoną dla ruchu pojazdów
samochodowych,
7) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
8) w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi należy na etapie projektowym zabezpieczyć ją przed negatywnym wpływem hałasu
komunikacyjnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 605 –

16. 1 KD(D) / KD(L) – przeznaczenie podstawowe – droga dojazdowa, przeznaczenie docelowe
– droga lokalna:
1) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie
na wniosek inwestora, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych;
2) dla projektowanych dróg klasy lokalnej na terenach nowego zainwestowania ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m.
3) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni
terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, za zgodą
i na warunkach zarządcy drogi;
4) ogranicza się ilość wjazdów na drogę lokalną
do istniejących, dla nowych obiektów należy
organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane;
5) ustala się lokalizację chodników o minimalnej
szerokości: 1,5 m na terenach zabudowanych,
6) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszorowerowych o minimalnej szerokości 2,5 m poza jezdnią przeznaczoną dla ruchu pojazdów
samochodowych,
7) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
8) w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi należy na etapie projektowym zabezpieczyć ją przed negatywnym wpływem hałasu
komunikacyjnego.
17. 1 do 2 KD(D) − przeznaczenie podstawowe
− droga dojazdowa:
1) należy przyznać pierwszeństwo wymogom konserwatorskim w stosunku do projektowanego
zagospodarowania zlokalizowanego w strefach
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z wymogami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w § 5,
2) na terenach istniejącego zainwestowania zachowuje się szerokość w liniach rozgraniczających tak jak obecnie, dopuszcza się poszerzenie
na wniosek inwestora, w przypadku modernizacji lub przebudowy, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów przyległych,
3) dla projektowanych dróg klasy dojazdowej na
terenach nowego zainwestowania ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m,
4) dopuszcza się zmianę kształtu i powierzchni
terenu zajmowanego przez skrzyżowania dróg
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warunków widoczności poziomej i pionowej, za zgodą
i na warunkach zarządcy drogi,
5) na terenach zabudowanych ustala się lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika o minimalnej szerokości 1,5 m,
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6) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe).
18. 1 do 4 KDP − przeznaczenie podstawowe –
publiczne i niepubliczne ciągi pieszo-jezdne:
1) utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów specjalnych,
2) szerokość w liniach rozgraniczających ustala się
na 3−10 m,
3) szerokość jezdni utwardzonej ustala się minimalnie na 3 m,
4) szerokość chodnika ustala się minimalnie na
1,5 m,
5) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego.
19. 2 do 14 KDW – przeznaczenie podstawowe
– niepubliczne drogi wewnętrzne:
1) utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów specjalnych,
2) szerokość w liniach rozgraniczających ustala się
na 6 – 10 m,
3) szerokość jezdni utwardzonej ustala się minimalnie na 6 m,
4) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego.
§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego urządzania i użytkowania terenów
1. Na obszarze objętym planem, do czasu realizacji ustaleń planu, pozostawia się jako tymczasowe, dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów, bez możliwości
wprowadzania trwałych obiektów budowlanych
uniemożliwiających docelową realizację ustaleń
planu.
§ 12. 1. Na terenie objętym planem ustala się
tereny stanowiące zadania celu publicznego:
1) tereny dróg publicznych: KD(Z), KD(L), KD(D),
2) tereny usług: UK,
3) tereny wód śródlądowych: WS.
§ 13. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu, z wyłączeniem
terenów będących własnością gminy:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN, MU, U, US, RU, P − 15%;
2) dla pozostałych terenów 0,1%.
§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Czernica.
§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Karol Pietrucha
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/321/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 19 października 2010 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/
/321/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 19 października 2010 r.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.SZ1.0911-26/10

Wrocław, dnia 27 grudnia 2010 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 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Rady Gminy Czernica nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica
Uzasadnienie
Rada Gminy Czernica podjęła na sesji w dniu 30 listopada 2010 r. uchwałę Nr I/3/2010 w sprawie
przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2 grudnia 2010 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjecie z istotnym
naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art. 88
i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483
ze zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mocą niniejszej uchwały Rady Gminy Czernica określiła regulamin wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
w myśl którego rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1−3 wiceprzewodniczących
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym określa
tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. W procesie wyborów dokonywanych na funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy są dwa akty. Pierwszy z nich
realizuje się w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenia wyników przez komisję skrutacyjną. Jest to akt podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały rady gminy podjętej właśnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzającej wybór na jedną z powyższych funkcji, mającej charakter
wyłącznie deklaratoryjny. W konsekwencji oznacza to, iż przepis art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym nie może stanowić samoistnej podstawy do określenia regulaminu wyboru radnego na przewodniczącego, czy wiceprzewodniczącego.
W tym miejscu należy podkreślić, iż organ nadzoru nie kwestionuje samej możliwości uregulowania
czy doprecyzowania kwestii związanych z wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady
gminy, jednakże nie w formie aktu kierownictwa wewnętrznego, a aktu prawa miejscowego.
Podejmowane przez radę gminy akty możemy podzielić na dwie grupy: akty kierownictwa wewnętrznego oraz akty prawa miejscowego. Te pierwsze mogą mieć oparcie w normach wyznaczających
jedynie zadanie oraz obowiązki osób i jednostek organizacyjnych gminy, do którego jest skierowany.
Natomiast akty prawa miejscowego muszą być podejmowane w oparciu o wyraźną normę kompetencyjną rangi ustawowej – art. 94 Konstytucji. Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym podejmowane przez terenowe organy administracji publicznej. Za ich pomocą organy administracji publicznej w sposób władczy (jednostronny) określają reguły zachowania dotyczące generalnie
(nieimiennie) oznaczonych kategorii podmiotów w abstrakcyjnie (a więc również niekonkretnie) wskazanych sytuacjach (P. Lisowski, Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz., red. J. Boć, Wrocław 2001 r.,
s. 80). Zatem cechą charakterystyczną tego typu aktów jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. O generalności uchwały decyduje bowiem fakt, że na brzmienie przepisów uchwały będzie
mógł się powołać każdy obywatel (z nieoznaczonego kręgu adresatów). Natomiast abstrakcyjność przepisów uchwały to nic innego, jak możliwość wielokrotnego stosowania jej przepisów. Warunkiem wej-
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ścia w życie uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego jest jej ogłoszenie
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ponadto ustawodawca wprowadził jako zasadę 14 dniowy okres
vacatio legis z możliwością jego skrócenia w przypadkach uzasadnionych.
Należy więc stwierdzić, iż postanowienia przedmiotowej uchwały stanowią materię statutową i tam
powinny mieć swoje uregulowanie. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy o samorządzie gminnym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Przedmiotem regulacji statutowej jest ustrój gminy. W obrębie tej materii mieszczą się również
sprawy organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy. W pojęciu tym mieszczą się
w szczególności: sprawy związane z komisjami rady (art. 18a i 21 ustawy o samorządzie gminnym),
określenie liczby wiceprzewodniczących rady (art. 19 ustawy o samorządzie gminnym), zasady tworzenia klubów radnych (art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a także uregulowanie spraw proceduralnych w zakresie działalności rady i komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym). Natomiast przez sprawy mieszczące się w pojęciu organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy rady
i komisji rady należy rozumieć opis funkcjonowania i sposobu wykonywania zadań i funkcji.
W przypadku norm dotyczących organizacji wewnętrznej regulacje te mają charakter porządkujący
i ich celem jest usprawnienie pracy organu, a ustanowienie w statucie trybu pracy organu zobowiązuje
go do stosowania określonej procedury w toku podejmowanych czynności. Dodatkowo należy podkreślić, że wprowadzone w statucie gminy normy pozostawać muszą w zgodzie z regulacjami ustawy ustrojowej jak i innymi przepisami zamieszczonymi w aktach wyższego rzędu. Do najczęstszych spraw mieszczących się w pojęciu trybu pracy rady gminy należy zaliczyć: inicjatywę uchwałodawczą, procedurę
uchwałodawczą (postępowanie z projektami uchwał i ich uchwalanie), sposób realizacji zadań przez
radnych i członków komisji, zasady i tryb składania interpelacji i zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi, dokumentowanie prac rady, dookreślenie procedury głosowania, a w tym głosowania wyboru
radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz inne sprawy organizacyjne, niedostatecznie
unormowane w ustawie.
W tym konkretnym przypadku, z uwagi na fakt, że Rada Gminy Czernica zdecydowała się na uszczegółowienie procedury wyboru wiceprzewodniczącego w odrębnej uchwale, brak podstaw do uznania,
że nie stosuje się do niej szczególnego trybu wejścia w życie jak dla statutu gminy. Tym samym uchwała
taka dla wejścia w życie powinna również zostać skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a termin jej wejścia w życie powinien zostać określony zgodnie z zasadami
zawartymi w art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej warunkuje bowiem możliwość wejścia w życie aktu prawa miejscowego od jego ogłoszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie (art. 88 ust. 1 i 2), do której odsyła także w odniesieniu do zasad i trybu wydawania tych aktów (art. 94). Realizacja dyspozycji zawartej
w Konstytucji następuje w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która jednoznacznie przesądza z jednej strony o kwalifikacji aktów prawa miejscowego, stanowionych przez organy powiatu, w tym statutu powiatu, do katalogu aktów podlegających publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2), a z drugiej strony o konieczności ustalenia odpowiedniego terminu wejścia w życie takiego aktu (art. 4 ). W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 r. III SA/Wr 282/09 zwraca się uwagę, że prawidłowe
ogłoszenie aktu prawa miejscowego ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania, jest bowiem
warunkiem jego wejścia w życie. Akt normatywny, który nie został opublikowany (ogłoszony) zgodnie
z obowiązującą procedurą i we właściwym trybie nie może wiązać adresatów utworzonych w nim norm
prawnych i nie odnosi skutku prawnego, nie ma mocy obowiązującej. Dotyczy to całego zakresu normatywnego tego aktu, czyli wszystkich norm prawnych w nim zamieszczonych.
Specyfika statutu gminy, wprowadzającego regulacje ustrojowe, o znaczeniu kluczowym dla społeczności danej jednostki samorządu terytorialnego, uzasadniają przyznanie mu waloru aktu prawa
miejscowego, a co za tym idzie zastrzeżenia szczególnego trybu promulgacji. Potwierdzeniem tego stanowiska jest art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa,
powiatu i gminy.
W tym konkretnym przypadku kwestionowana uchwała nie została skierowana do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W § 2 uchwały określono termin wejścia
w życie uchwały, określając go na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
Ujmując powyższą argumentację w kontekście konkretnego przypadku należy stwierdzić, że wskazana uchwała nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane przepisy.
Prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie
materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa,
a ponadto tryb podjęcia uchwały musi odpowiadać określonym procedurom.
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Reasumując regulowanie w odrębnej uchwale kwestii, która zgodne z dyspozycją ustawodawcy
stanowi materię statutową i pomimo istniejących podstaw brak realizacji obowiązku promulgacyjnego
jest istotnym naruszeniem prawa i skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.
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 jego doręczenia.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
wz. Wojewody Dolnośląskiego
Wicewojewoda:
Ilona Antoniszyn-Klik
71
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.LF.0911-25/10

Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 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 nr I/1/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 listopada 2010 roku Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę nr I/1/10 w sprawie
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce.
Uchwała wpłynęła do Organu nadzoru w dniu 7 grudnia 2010 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym
naruszeniem art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1, art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zwanej dalej „ustawą”.
Uchwałą nr I/1/10 Rada Miejska w Sobótce określiła regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2 uchwały stanowi,
że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Sobótce powołała się na art. 19
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1−3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym.
Należy mieć na uwadze, że art. 19 ust. 1 ustawy określa tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. W procesie wyborów dokonywanych na funkcje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady gminy są dwa akty. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym
przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenia wyników przez komisję skrutacyjną. Jest
to akt podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały rady gminy podjętej właśnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, stwierdzającej wybór na jedną
z powyższych funkcji, mającej charakter wyłącznie deklaratoryjny. W konsekwencji oznacza to, iż przepis
art. 19 ust. 1 tej ustawy nie może stanowić samodzielnej podstawy do określenia regulaminu (zasad)
wyboru na przewodniczącego rady gminy.
Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że jednym z podstawowych aktów ustrojowych podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jest, obok Konstytucji RP, ustaw i rozporządzeń, statut gminy. Wraz
z innymi aktami o charakterze powszechnie obowiązującym stanowi on podstawę działania, organizacji
i funkcjonowania gminy oraz jej ustawowo określonych organów. Przepisy ustawy wskazują na szereg
elementów czy spraw podlegających obligatoryjnej regulacji statutowej. Są nimi m.in.: 1) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy (art. 5 ust. 3 ustawy); 2) zasady
i tryb działania komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy); 3) organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy
organów gminy (art. 22 ust. 1 ustawy).
Ponadto, wedle art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy „na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych.”
Ustawa zalicza zatem do materii statutowej regulację dotyczącą organizacji wewnętrznej i trybu
pracy organów gminy. Wydaje się za słuszne stanowisko przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2005 roku (sygn. akt OSK 1122/04, publ. OwSS 2006/1/9) w którym
Sąd stwierdził, iż „z art. 169 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2
pkt 1, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika zasada samodzielności gminy
w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej swoich organów, tak by w maksymalny sposób wypełniła ona swoje zadania.”
Organ nadzoru uznał regulację uchwały nr I/1/10 Rady Miejskiej w Sobótce za prawnie dopuszczalną, podjętą w ramach normy kompetencyjnej określonej w art. 22 ust. 1 w związku z art. 19 ustawy,
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tj. organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów gminy w zakresie wyboru przewodniczącego rady
gminy. Warto podkreślić jednakże, że przedmiot wskazanej uchwały dotyczy spraw powierzonych decyzją ustawodawcy do regulacji w formie aktu prawa miejscowego – statutu gminy, określającego ustrój
gminy. W obrębie organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów gminy zawierać będą się m.in.: sprawy związane z komisjami rady (art. 18a i 21 ustawy), określenie liczby wiceprzewodniczących rady
(art. 19 ustawy), zasady tworzenia klubów radnych (art. 23 ust. 2), a także uregulowanie spraw proceduralnych w zakresie działalności rady i komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy). Do spraw mieszczących
się w pojęciu trybu pracy rady gminy zaliczyć należy ponadto: inicjatywę uchwałodawczą, procedurę
uchwałodawczą (postępowanie z projektami uchwał i ich uchwalanie), sposób realizacji zadań przez
radnych i członków komisji, zasady i tryb składania interpelacji i zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi, dokumentowanie prac rady, uszczegółowienie procedury głosowania, w tym głosowania wyboru
radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz inne sprawy organizacyjne, nieunormowane w ustawie.
Istotnym jest, że warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego
jest ich ogłoszenie (art. 88 ust. 1 Konstytucji). Konstytucja wyklucza możliwość wejścia w życie aktu
prawnego o charakterze normatywnym bez ogłoszenia go w ustawowo przewidzianym trybie. Przepis
art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, zaś zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa powołana wyżej
ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 42 ustawy).
Zgodnie z art. 13 tejże ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 1) akty prawa
miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę
i organy administracji niezespolonej; 5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty
prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy; 6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: a) między jednostkami samorządu terytorialnego, b) między jednostkami samorządu
terytorialnego i organami administracji rządowej; 7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa; 8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych
przez jednostki samorządu terytorialnego; 9) statut urzędu wojewódzkiego; 10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne wchodzą wżycie w terminie czternastu dni
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust. 1 tej ustawy).
Rada Miejska w Sobótce, podejmując uchwałę w sprawach dotyczących trybu i organizacji pracy
organu stanowiącego Gminy − w zakresie wskazanym uchwałą, posiadającą charakter aktu prawa miejscowego określiła w § 2 uchwały moment jej wejścia w życie pomijając skierowanie do publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, co jest koniecznym warunkiem wejścia w życie uchwały tej kategorii. Niedopełnienie tego warunku stanowi istotne naruszenie art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych w związku z art. 19 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy o samorządzie gminnym i powoduje
stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
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.

Wicewojewoda Dolnośląski:
Ilona Antoniszyn-Klik
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.LF.0911-26/10

Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 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 nr I/3/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 listopada 2010 roku Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę nr I/3/10 w sprawie
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce.
Uchwała wpłynęła do Organu nadzoru w dniu 7 grudnia 2010 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym
naruszeniem art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1, art. 22 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zwanej dalej „ustawą”.
Uchwałą nr I/3/10 Rada Miejska w Sobótce określiła regulamin głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2 uchwały stanowi,
że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Sobótce powołała się na art. 19
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1−3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym.
Należy mieć na uwadze, że art. 19 ust. 1 ustawy określa tryb wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady gminy. W procesie wyborów dokonywanych na funkcje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady gminy są dwa akty. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym
przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenia wyników przez komisję skrutacyjną. Jest
to akt podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały rady gminy podjętej właśnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, stwierdzającej wybór na jedną
z powyższych funkcji, mającej charakter wyłącznie deklaratoryjny. W konsekwencji oznacza to, iż przepis
art. 19 ust. 1 tej ustawy nie może stanowić samodzielnej podstawy do określenia regulaminu (zasad)
wyboru na przewodniczącego rady gminy.
Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że jednym z podstawowych aktów ustrojowych podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jest, obok Konstytucji RP, ustaw i rozporządzeń, statut gminy. Wraz
z innymi aktami o charakterze powszechnie obowiązującym stanowi on podstawę działania, organizacji
i funkcjonowania gminy oraz jej ustawowo określonych organów. Przepisy ustawy wskazują na szereg
elementów czy spraw podlegających obligatoryjnej regulacji statutowej. Są nimi m.in.: 1) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy (art. 5 ust. 3 ustawy); 2) zasady
i tryb działania komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy); 3) organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy
organów gminy (art. 22 ust. 1 ustawy).
Ponadto, wedle art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy „na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych.”
Ustawa zalicza zatem do materii statutowej regulację dotyczącą organizacji wewnętrznej i trybu
pracy organów gminy. Wydaje się za słuszne stanowisko przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2005 roku (sygn. akt OSK 1122/04, publ. OwSS 2006/1/9) w którym
Sąd stwierdził, iż „z art. 169 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 3 ust. 1, art. 18
ust. 2 pkt 1, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika zasada samodzielności
gminy w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej swoich organów, tak by w maksymalny sposób
wypełniła ona swoje zadania.”
Organ nadzoru uznał regulację uchwały nr I/3/10 Rady Miejskiej w Sobótce za prawnie dopuszczalną, podjętą w ramach normy kompetencyjnej określonej w art. 22 ust. 1 w związku z art. 19 ustawy,
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tj. organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów gminy w zakresie wyboru wiceprzewodniczącego rady
gminy. Warto podkreślić jednakże, że przedmiot wskazanej uchwały dotyczy spraw powierzonych decyzją ustawodawcy do regulacji w formie aktu prawa miejscowego – statutu gminy, określającego ustrój
gminy. W obrębie organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów gminy zawierać będą się m.in.: sprawy związane z komisjami rady (art. 18a i 21 ustawy), określenie liczby wiceprzewodniczących rady
(art. 19 ustawy), zasady tworzenia klubów radnych (art. 23 ust. 2), a także uregulowanie spraw proceduralnych w zakresie działalności rady i komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy). Do spraw mieszczących
się w pojęciu trybu pracy rady gminy zaliczyć należy ponadto: inicjatywę uchwałodawczą, procedurę
uchwałodawczą (postępowanie z projektami uchwał i ich uchwalanie), sposób realizacji zadań przez
radnych i członków komisji, zasady i tryb składania interpelacji i zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi, dokumentowanie prac rady, uszczegółowienie procedury głosowania, w tym głosowania wyboru
radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz inne sprawy organizacyjne, nieunormowane w ustawie.
Istotnym jest, że warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego
jest ich ogłoszenie (art. 88 ust. 1 Konstytucji). Konstytucja wyklucza możliwość wejścia w życie aktu
prawnego o charakterze normatywnym bez ogłoszenia go w ustawowo przewidzianym trybie. Przepis
art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, zaś zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa powołana wyżej
ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 42 ustawy).
Zgodnie z art. 13 tejże ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 1) akty prawa
miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę
i organy administracji niezespolonej; 5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty
prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy; 6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: a) między jednostkami samorządu terytorialnego, b) między jednostkami samorządu
terytorialnego i organami administracji rządowej; 7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa; 8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych
przez jednostki samorządu terytorialnego; 9) statut urzędu wojewódzkiego; 10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne wchodzą wżycie w terminie czternastu dni
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust. 1 tej ustawy).
Rada Miejska w Sobótce, podejmując uchwałę w sprawach dotyczących trybu i organizacji pracy
organu stanowiącego Gminy − w zakresie wskazanym uchwałą, posiadającą charakter aktu prawa miejscowego określiła w § 2 uchwały moment jej wejścia w życie pomijając skierowanie do publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, co jest koniecznym warunkiem wejścia w życie uchwały tej kategorii. Niedopełnienie tego warunku stanowi istotne naruszenie art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych w związku z art. 19 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy o samorządzie gminnym i powoduje
stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
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.
Wicewojewoda Dolnośląski:
Ilona Antoniszyn-Klik
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK.II.AL4.0911-56/10

Wrocław, dnia 31 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) stwierdzam nieważność:
− pkt I,
− pkt III we fragmencie: „o których mowa w punkcie I”
− pkt IV we fragmencie: „w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku”
załącznika nr 1 do uchwały nr XLVII/197/10 Rady Powiatu w Górze z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.
Uzasadnienie
Rada Powiatu w Górze podjęła na sesji w dniu 10 listopada 2010 r. uchwałę nr XLVII/197/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 1 grudnia 2010 r.
W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że:
− pkt I oraz pkt III we fragmencie: „o których mowa w punkcie I” załącznika do przedmiotowej uchwały
zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 19c ust. 1 w zw. z art. 19b ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
– zwana dalej ustawą) i w zw. z art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
− pkt IV we fragmencie: „w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku” załącznika do uchwały został
podjęty z istotnym naruszeniem art. 19b ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zw. z art. 244 § 1 i w zw. z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Mocą uchwały nr XLVII/197/10 Rada Powiatu w Górze działając na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
W pkt I załącznika do przedmiotowej uchwały określone zostały elementy, z jakich powinien składać
się wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
W pkt IV załącznika do przedmiotowej uchwały zapisano: „Właściwa komórka/jednostka Starostwa
Powiatowego w Górze w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku:
− dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w pkt V,
− przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia
Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu
terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki
samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Zgodnie zaś z art. 19b ust. 2 ustawy: „Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.”.
Zgodnie z treścią art. 19c ust. 1 ustawy: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.
Norma kompetencyjna z art. 19c ust. 1 ustawy upoważnia Radę Powiatu do określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, nie daje zaś podstaw do stanowienia o treści wniosku czy o terminie jego rozpatrzenia. Zgodnie
z art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Należy przy
tym podkreślić znaczenie art. 19b ust. 2 ustawy, który przesądza o tym, że wniosek o realizację zadania

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 6

– 616 –

Poz. 74,75

publicznego jest wnioskiem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. W konsekwencji
do tego wniosku znajdą zastosowanie przepisy działu VIII Kpa.
Jeśli chodzi o elementy wniosku, to Kpa nie przewiduje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie. Jak wynika z art. 2 Kpa, Kodeks normuje m.in. postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed
organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji
społecznych. Ponadto norma kompetencyjna nie upoważnia Rady do decydowania o elementach wniosku
Odnosząc się do kwestii terminu rozpatrzenia wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, w konsekwencji odesłania z art. 19b ust. 2 ustawy, zastosowanie znajdą tu odpowiednie przepisy Kpa regulujące termin rozpatrzenia wniosku.
Jak stanowi zatem art. 244 § 1 Kpa: „W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis
art. 237 § 1.”. Zgodnie z brzmieniem art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Organ
właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca”.
W świetle cytowanych przepisów nie budzi wątpliwości, iż wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej winien zostać rozpoznany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca.
Tymczasem mocą pkt IV załącznika do uchwały Rada dokonała modyfikacji przepisu art. 237
§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego, bowiem wskazała, że wniosek podlega rozpoznaniu
w terminie do 30 dni od daty jego złożenia, podczas gdy z treści art. 237 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że wniosek powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki i nie później niż
w ciągu miesiąca.
W związku ze stwierdzeniem nieważności pkt I załącznika do uchwały koniecznym jest także stwierdzenie nieważności pkt III załącznika do uchwały w zakresie, w jakim odsyła do pkt I.
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 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.II.JB6.0911-12/10

Wrocław, dnia 31 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)
stwierdzam nieważność
§ 3 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „oraz forma konsultacji” uchwały Rady Gminy Borów nr II/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 14 grudnia 2010 r. Rada Gminy, działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873
ze zm.) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z e zm.) podjęła uchwałę nr II/12/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała wpłynęła do Organu nadzoru w dniu 15 grudnia 2010 r.
W toku badania zgodności z prawem wymienionej uchwały stwierdzono, że § 3 ust. 1 we fragmencie „oraz forma konsultacji” został podjęty z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.).
Mocą § 3 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że „Konsultacje prowadzi się poprzez: opublikowanie informacji Wójta Gminy Borów o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji,
termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borów oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Borów w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń”.
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
Treść powołanej normy kompetencyjnej, wynikającej z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wskazuje, że Rada Gminy posiada wyłączną kompetencję do określenia
sposobu w jaki odbywać się będzie współpraca Rady Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin działalności tych organizacji.
Zatem to Rada Gminy powinna określić w szczególności formy tej współpracy, a także procedurę w jakiej będzie się ona odbywać. Uznać trzeba, że wskazane elementy treściowe uchwały podjętej na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są istotne i obligatoryjne
z punktu widzenia przedmiotu tej regulacji.
Mając na względzie treść przedmiotowej uchwały należy stwierdzić, że Rada Gminy nie określiła
form konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami. W § 3 ust. 1
uchwały Rada postanowiła, że formę konsultacji projektów aktów prawa miejscowego określi Wójt
Gminy Borów w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borów oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Borów w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.
Tymczasem to Rada Gminy jest wyłącznie uprawniona do określenia form konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego. Realizacja wskazanego upoważnienia nie może polegać na przekazaniu organowi wykonawczemu kompetencji do określenia istotnych (fundamentalnych) elementów konsultacji
w opisanym zakresie.
Zdaniem organu nadzoru, przekazanie przez Radę Gminy uprawnienia do określenia form konsultacji organowi wykonawczemu Gminy, stanowi przekroczenie kompetencji ustawowej, co stanowi istotne
naruszenie prawa.
Wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 7 Konstytucji RP: „Organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa”. 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 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 (...).”
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Oznacza to, że każde działanie organu władzy publicznej musi znajdować uzasadnienie w przepisie
aktu prawnego wyższego rzędu. Dotyczy to również organów jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków. Ponadto akty prawa stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinny
regulować tylko te kwestie, które wynikają z normy kompetencyjnej. Z kolei kwestie te powinny być regulowane tylko przez ten organ, który jest wskazany w normie kompetencyjnej.
Trzeba przypomnieć, że według § 119 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie, które wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu. Zgodnie z § 143 Załącznika do rozporządzenia, zasada ta ma zastosowanie do aktów prawa miejscowego wydawanych przez organy jednostek
samorządu terytorialnego, a także przez organy związku gmin.
Niezbędnym jest zatem, aby to Rada, na zasadzie wyłączności, w sposób wyczerpujący i precyzyjny
określiła formy konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi podmiotami
i organizacjami w celu pełnej realizacji przedstawionej normy kompetencyjnej.
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.II.SZ1.0911-25/10

Wrocław, dnia 31 grudnia 2010 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 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Rady Gminy Czernica nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Uzasadnienie
Rada Gminy Czernica podjęła na sesji w dniu 30 listopada 2010 r. uchwałę nr I/1/2010 w sprawie
przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2 grudnia 2010 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjecie z istotnym
naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art. 88
i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483
ze zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mocą niniejszej uchwały Rady Gminy Czernica określiła regulamin wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
w myśl którego rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1−3 wiceprzewodniczących
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bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym określa
tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. W procesie wyborów dokonywanych na funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy są dwa akty. Pierwszy z nich
realizuje się w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenia wyników przez komisję skrutacyjną. Jest to akt podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały rady gminy podjętej właśnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzającej wybór na jedną z powyższych funkcji, mającej charakter
wyłącznie deklaratoryjny. W konsekwencji oznacza to, iż przepis art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym nie może stanowić samoistnej podstawy do określenia regulaminu wyboru radnego na przewodniczącego, czy wiceprzewodniczącego.
W tym miejscu należy podkreślić, iż organ nadzoru nie kwestionuje samej możliwości uregulowania
czy doprecyzowania kwestii związanych z wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady
gminy, jednakże nie w formie aktu kierownictwa wewnętrznego, a aktu prawa miejscowego.
Podejmowane przez radę gminy akty możemy podzielić na dwie grupy: akty kierownictwa wewnętrznego oraz akty prawa miejscowego. Te pierwsze mogą mieć oparcie w normach wyznaczających
jedynie zadanie oraz obowiązki osób i jednostek organizacyjnych gminy, do którego jest skierowany.
Natomiast akty prawa miejscowego muszą być podejmowane w oparciu o wyraźną normę kompetencyjną rangi ustawowej – art. 94 Konstytucji. Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym podejmowane przez terenowe organy administracji publicznej. Za ich pomocą organy administracji publicznej w sposób władczy (jednostronny) określają reguły zachowania dotyczące generalnie
(nieimiennie) oznaczonych kategorii podmiotów w abstrakcyjnie (a więc również niekonkretnie) wskazanych sytuacjach (P. Lisowski, Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz., red. J. Boć, Wrocław 2001 r.,
s. 80). Zatem cechą charakterystyczną tego typu aktów jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. O generalności uchwały decyduje bowiem fakt, że na brzmienie przepisów uchwały będzie
mógł się powołać każdy obywatel (z nieoznaczonego kręgu adresatów). Natomiast abstrakcyjność przepisów uchwały to nic innego, jak możliwość wielokrotnego stosowania jej przepisów. Warunkiem wejścia w życie uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego jest jej ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ponadto ustawodawca wprowadził jako zasadę 14 dniowy okres vacatio legis
z możliwością jego skrócenia w przypadkach uzasadnionych.
Należy więc stwierdzić, iż postanowienia przedmiotowej uchwały stanowią materię statutową i tam
powinny mieć swoje uregulowanie. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy o samorządzie gminnym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Przedmiotem regulacji statutowej jest ustrój gminy. W obrębie tej materii mieszczą się również
sprawy organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy. W pojęciu tym mieszczą się
w szczególności: sprawy związane z komisjami rady (art. 18a i 21 ustawy o samorządzie gminnym),
określenie liczby wiceprzewodniczących rady (art. 19 ustawy o samorządzie gminnym), zasady tworzenia klubów radnych (art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a także uregulowanie spraw proceduralnych w zakresie działalności rady i komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym). Natomiast przez sprawy mieszczące się w pojęciu organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy rady
i komisji rady należy rozumieć opis funkcjonowania i sposobu wykonywania zadań i funkcji.
W przypadku norm dotyczących organizacji wewnętrznej regulacje te mają charakter porządkujący i ich
celem jest usprawnienie pracy organu, a ustanowienie w statucie trybu pracy organu zobowiązuje
go do stosowania określonej procedury w toku podejmowanych czynności. Dodatkowo należy podkreślić, że wprowadzone w statucie gminy normy pozostawać muszą w zgodzie z regulacjami ustawy ustrojowej jak i innymi przepisami zamieszczonymi w aktach wyższego rzędu. Do najczęstszych spraw mieszczących się w pojęciu trybu pracy rady gminy należy zaliczyć: inicjatywę uchwałodawczą, procedurę
uchwałodawczą (postępowanie z projektami uchwał i ich uchwalanie), sposób realizacji zadań przez
radnych i członków komisji, zasady i tryb składania interpelacji i zapytań oraz udzielania na nie odpowiedzi, dokumentowanie prac rady, dookreślenie procedury głosowania, a w tym głosowania wyboru
radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz inne sprawy organizacyjne, niedostatecznie
unormowane w ustawie.
W tym konkretnym przypadku, z uwagi na fakt, że Rada Gminy Czernica zdecydowała się na uszczegółowienie procedury wyboru przewodniczącego w odrębnej uchwale, brak podstaw do uznania, że nie
stosuje się do niej szczególnego trybu wejścia w życie jak dla statutu gminy. Tym samym uchwała taka
dla wejścia w życie powinna również zostać skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a termin jej wejścia w życie powinien zostać określony zgodnie z zasadami
zawartymi w art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Kon-
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stytucja Rzeczypospolitej Polskiej warunkuje bowiem możliwość wejścia w życie aktu prawa miejscowego od jego ogłoszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie (art. 88 ust. 1 i 2), do której odsyła także w odniesieniu do zasad i trybu wydawania tych aktów (art. 94). Realizacja dyspozycji zawartej
w Konstytucji następuje w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, która jednoznacznie przesądza z jednej strony o kwalifikacji aktów prawa miejscowego, stanowionych przez organy powiatu, w tym statutu powiatu, do katalogu aktów podlegających publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2), a z drugiej strony o konieczności ustalenia odpowiedniego terminu wejścia w życie takiego aktu (art. 4 ). W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października 2009 r. III SA/Wr 282/09 zwraca się uwagę, że prawidłowe
ogłoszenie aktu prawa miejscowego ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania, jest bowiem
warunkiem jego wejścia w życie. Akt normatywny, który nie został opublikowany (ogłoszony) zgodnie
z obowiązującą procedurą i we właściwym trybie nie może wiązać adresatów utworzonych w nim norm
prawnych i nie odnosi skutku prawnego, nie ma mocy obowiązującej. Dotyczy to całego zakresu normatywnego tego aktu, czyli wszystkich norm prawnych w nim zamieszczonych.
Specyfika statutu gminy, wprowadzającego regulacje ustrojowe, o znaczeniu kluczowym dla społeczności danej jednostki samorządu terytorialnego, uzasadniają przyznanie mu waloru aktu prawa
miejscowego, a co za tym idzie zastrzeżenia szczególnego trybu promulgacji. Potwierdzeniem tego stanowiska jest art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa,
powiatu i gminy.
W tym konkretnym przypadku kwestionowana uchwała nie została skierowana do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W § 2 uchwały określono termin wejścia w życie uchwały, określając go na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
Ujmując powyższą argumentację w kontekście konkretnego przypadku należy stwierdzić, że wskazana uchwała nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane przepisy.
Prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie
materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa,
a ponadto tryb podjęcia uchwały musi odpowiadać określonym procedurom.
Reasumując regulowanie w odrębnej uchwale kwestii, która zgodne z dyspozycją ustawodawcy
stanowi materię statutową i pomimo istniejących podstaw brak realizacji obowiązku promulgacyjnego
jest istotnym naruszeniem prawa i skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.
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 jego doręczenia.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały lub zarządzenia 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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KOMUNIKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 30 listopada 2010 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO − INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA
informuje o podjęciu:
Uchwały nr 5232/III/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1149/III/08 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013
(Uszczegółowienia RPO WD).
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Powyższa uchwała oraz tekst jednolity Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (URPO) uwzględniający wprowadzone zmiany są dostępne na witrynie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.
W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono m.in. następujące najważniejsze zmiany:
1. Dokonano realokacji kwoty 200 000 euro z działania 2.1 do działania 2.2 w celu dofinansowania
zaakceptowanego projektu indywidualnego.
2. Ze względu na konieczność zapewnienia realizacji zasady n+2/n+3 na poziomie Programu,
a co za tym idzie konieczność określenia relatywnie krótszego okresu na realizację i rozliczenie nowych
projektów oraz ich certyfikację, zwiększono poziom dofinansowania z 50% do 85% kosztów kwalifikowanych dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej (działanie 3.1 Infrastruktura drogowa RPO WD,
kategoria interwencji 23 – drogi regionalne/lokalne). Projekty, które będą mogły zostać złożone
w nowych naborach będą miały możliwość uzyskania dofinansowania ze środków KRW, która będzie
stanowiła nową pulę alokacji w ramach Programu.
3. Zaktualizowano załącznik nr 3. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania
wprowadzając zmiany we wskaźnikach w URPO polegające na:
− dostosowaniu jednostek miar i niektórych wskaźników do wskaźników w Programie,
− dostosowaniu wartości docelowych wskaźników informacji i promocji na 2010 rok w Priorytecie 10
do aktualnego planu komunikacji
− zmianie wartości docelowych w Priorytecie 6 następujących wskaźników: Liczba projektów z zakresu
turystyki, w tym: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej Liczba utworzonych
miejsc pracy w turystyce, w tym: kobiety
− usunięciu wskaźnika liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej w Działaniu 6.3
− wprowadzeniu wskaźnika programowego „Wzrost liczby odwiedzających instytucje kultury, wsparte
w ramach Priorytetu”
− usunięciu wskaźnika „Liczba osób odwiedzających instytucje kultury”
− doprecyzowaniu zapisów (m.in. dodanie wartości docelowych do wskaźnika horyzontalnego dotyczącego miejsc prac, zmianie poziomu wskaźnika z beneficjenta na IZ RPO, dodanie przypisów)
− zmianach technicznych w zapisach wskaźników.
4. Zaktualizowano załącznik nr 6 „Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007−2013”, w którym
ze względu na zbliżony charakter typu projektów dotyczących tworzenia i upowszechniania baz danych
dotyczących twórców, wybitnych dzieł kultury, wydarzeń kulturalnych do projektów z zakresu digitalizacji oraz wyraźne powiązanie pomiędzy oboma typami, wprowadzono zapisy dopuszczające kwalifikowalność kosztów osobowych w ramach projektów dotyczących baz danych (analogicznie jak w typie
projektów dotyczących digitalizacji).

Marszałek Województwa Dolnośląskiego:
Rafał Jurkowlaniec
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•

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

•

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