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UCHWAŁA NR IV/18/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 z dnia 8 lutego 2011 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Międzylesie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), 
art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzeċnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Ra-
da Miejska w Mićdzylesiu uchwala co nastćpuje:  

§ 1. 1. Ustala sić nastćpującą górną stawkć 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych od wła-
ċcicieli nieruchomoċci: 196 złotych brutto za m3. 

2. Ustala sić nastćpującą górną stawkć opłaty 
za odbiór nieczystoċci ciekłych od właċcicieli nie-
ruchomoċci: 7 zł brutto za 1 m3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Mićdzylesie. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mić-
dzylesiu nr XXVII/162/08 z dnia 23 grudnia 2008 
roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jerzy Marcinek 

5 48

 

549 
5 49 

UCHWAŁA NR V/19/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Jary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz 
w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Obor-
nikach Ċląskich nr 0150/XLV/359/09 z dnia  
27 sierpnia 2009 r., po stwierdzeniu zgodnoċci 
ustaleĉ projektu zmiany planu z zapisem Studium 
Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Oborniki Ċląskie wprowa-
dzonym uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 Rady Miej-
skiej w Obornikach Ċląskich z dnia 4 grudnia  
2007 r., Rada Miejska w Obornikach Ċląskich 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborni-
ki Ċląskie dla obrćbów: Jary, Lubnów, Nowosielce, 
Roċcisławie, Uraz, przyjćtego uchwałą Rady Miej-
skiej w Obornikach Ċląskich nr 0150/XL/297/05 
z dnia 15 grudnia 2005 r., w granicach okreċlonych 
na załącznikach graficznych do uchwały. 

2. Ze wzglćdu na brak wystćpowania na ob-
szarze zmiany planu problematyki, terenów lub 
obiektów okreċlonych w pkt od 1 do 15, w zmianie 
planu nie okreċla sić: 

1) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu;  

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;  
3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;  
4) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych;  
5) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych;  

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych zmianą 
planu; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich użytkowaniu;  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji;  

9) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów;  

10) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci;  

11) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

12) granic obszarów wymagających przekształceĉ 
lub rekultywacji; 

13) granic terenów pod budowć obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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14) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych;  

15) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a także ograniczeĉ dotyczących 
prowadzenia na ich terenie działalnoċci go-
spodarczej, okreċlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 2. 1. Integralną czćċcią uchwały jest:  
1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowią-

cy załączniki nr: 1.1 oraz 1.2; 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag, 

stanowiące załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnićcie w sprawie inwestycji należących 

do zadaĉ własnych gminy, stanowiące załącznik 
nr 3. 

§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku zmiany planu, są obo-
wiązującymi ustaleniami zmiany planu: 
1) granica obszaru objćtego zmianą planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole okreċlające przeznaczenie terenu. 

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) linii rozgraniczającej terenu – należy przez to 

rozumieć linić rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

2) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć 
wiodące przeznaczenie oraz sposób zagospoda-
rowania terenu; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku zmiany planu liniami roz-
graniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie 
z oznaczeniami graficznymi okreċlonymi 
w legendzie. 

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Zasady ochrony ċrodowiska i przyrody 
1. Wyklucza sić wycinkć lub uszkodzenia 

drzewostanu, w związku z budową podziemnych 
sieci infrastruktury technicznej. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków. 

1. Ochrona zabytków archeologicznych – 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Sieci infrastruktury technicznej lokalizowa-
ne w terenach: 1ZL i 2ZL należy realizować jako 
podziemne.  

2. Za zgodne ze zmianą planu uznaje sić prze-
budowć, rozbudowć oraz remont sieci, na warun-
kach okreċlonych przez zarządcć sieci, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, z uwzglćdnieniem 
ustaleĉ okreċlonych w § 5. 

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 8. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami: 1ZL, 2ZL, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: tereny lasów; 
2) za zgodne ze zmianą planu uznaje sić: 

a) prowadzenie gospodarki leċnej, 
b) zachowanie istniejących cieków wodnych, 
c) lokalizacjć podziemnych sieci infrastruktury 

technicznej, 
d) dopuszcza sić możliwoċć wprowadzenia 

elementów rekreacyjno-wypoczynkowych 
takich jak: ċcieżki zdrowia, ċcieżki dydaktycz-
ne, ċcieżki rowerowe, pod warunkiem wcze-
ċniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9. Stawkć procentową związaną z nalicze-
niem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), ustala sić: dla terenów oznaczo-
nych symbolem ZL − w wysokoċci 1%. 

§ 10. W granicach obszaru objćtego zmianą 
planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborni-
ki Ċląskie dla obrćbów Jary, Lubnów, Nowosielce, 
Roċcisławie, Uraz, przyjćtego uchwałą Rady Miej-
skiej w Obornikach Ċląskich nr 0150/XL/297/05 
z dnia 15 grudnia 2005 r. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Obornik Ċląskich. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Roman Głowaczewski 
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Załącznik nr 1.1 do uchwały nr V/19/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 1.2 do uchwały nr V/19/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 41 – 3706 – Poz. 549,550 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/19/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE DLA OBRĘBU JARY 

 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyło-

żenia do publicznego wglądu, Rada Miejska w Obornikach Ċląskich nie dokonuje rozstrzygnićć wynika-
jących z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zm.). 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/19/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE DLA OBRĘBU JARY, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z ustaleniami zmiany planu zawartymi w treċci uchwały,  na terenie objćtym zmianą miej-
scowego planu w Jarach przewiduje sić inwestycjć z zakresu infrastruktury technicznej w postaci budo-
wy systemu kanalizacji sanitarnej należących do zadaĉ własnych gminy. 

Przewiduje sić, że realizacja tych zadaĉ oraz ich finansowanie odbywać sić bćdzie etapowo, zgodnie 
z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, ze ċrodków 
własnych Gminy lub ċrodków pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej.  
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UCHWAŁA NR IV/24/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/358/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Oławie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591  
ze zmianami) oraz art.1 ust. 1 ustawy z dnia  
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach .i chowaniu 
zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 23, 
poz. 295 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale nr XLIX/358/10 z dnia 30 wrze-
ċnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
cmentarzy komunalnych w Oławie zmienia sić § 6 
ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku 
nie opłacenia przedłużenia ważnoċci grobu 
w okreċlonym terminie, grób może ulec likwida-
cji.”. 


