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UCHWAŁA NR 17/11 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 19 c ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje:  

§ 1. W § 6 ust. 1 uchwały nr 69/10 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej punkt 3 otrzymuje 
brzmienie:  
„3) dodatkowe informacje dotyczące realizacji za-
dania:  
a) wkład pracy społecznej,  

b) posiadane zasoby kadrowe,  
c) posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,  
d) dotychczas zrealizowane zadania we współpra-

cy z administracją publiczną,  
e) społeczne korzyści inicjatywy lokalnej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzegomia. 

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

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tadeusz Wasyliszyn
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UCHWAŁA NR 18/11 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 13/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 marca  
2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz po stwierdzeniu, iż plan miejscowy nie naru-
sza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Strzegom, uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek 
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-

strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 
1) 1MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usługowej; 
2) 2MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej i usługowej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usługowej, oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1MN/U, ustala się: 
a) przeznaczenie terenu pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną i usługową, 
b) możliwość rozbudowy i przebudowy istnie-

jących budynków na cele mieszkaniowe 
i usługowe, a także lokalizację urządzeń to-
warzyszących: dojść, dojazdów, obiektów 
małej architektury i ogrodzeń; 

2) na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej, oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 2MW/U, ustala się: 
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a) przeznaczenie terenu pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną i usługową w formie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
usługami nieuciążliwymi wbudowanymi 
w partery budynków lub budynku usługo-
wego wolnostojącego, z możliwością lokali-
zacji usług handlu, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospo-
darczych związanych funkcjonalnie z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu (w tym 
garaże) oraz urządzeń towarzyszących zwią-
zanych z obsługą terenu: służących utrzyma-
niu porządku, placów rekreacyjnych, dojść, 
dojazdów, obiektów małej architektury, par-
kingów oraz urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, w tym urządzeń komunikacji elek-
tronicznej, 

c) wysokość projektowanej zabudowy do czte-
rech kondygnacji naziemnych łącznie 
z poddaszem użytkowym (usługi, mieszka-
nie). Możliwe jest podpiwniczenie całkowite 
lub częściowe budynków; 

3) projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu 
z otoczeniem i winna szanować środowisko na-
turalne, zaleca się stosowanie architektury in-
spirowanej charakterem zabudowy regionalnej 
lub dobrej klasy architektury współczesnej. 
Nowa zabudowa winna nawiązywać do zabu-
dowy historycznej, uwzględniając gabaryty, 
formę zewnętrzną, geometrię dachu oraz układ 
elewacji w powiązaniu z zabudową występującą 
w sąsiedztwie terenu objętego planem. Nowa 
zabudowa winna być uzgodniona z właściwymi 
służbami konserwatorskimi; 

4) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

5) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń; 

2) uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą przekraczać usta-
lonych standardów ochrony środowiska wykra-
czających poza granice terenu, do którego in-
westor posiada tytuł prawny, a w przypadku 
usług wbudowanych nie może wykraczać poza 
granice lokalu usługowego; 

3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej; 

4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi; 

5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 

ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze objętym planem wprowadza się 

zakaz lokalizacji dominant przestrzennych o 
znacznej wysokości, odznaczających się w tere-
nie i niezwiązanych z podstawowym zagospo-
darowaniem terenu; 

2) dla obszaru objętego planem wprowadza się 
strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze związane z pracami ziemnymi należy 
uzgodnić z właściwymi służbami konserwator-
skimi, co do konieczności prowadzenia prac ar-
cheologicznych i za pozwoleniem właściwych 
służb konserwatorskich. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem; 

2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-
nach komunikacji obsługujących zabudowę 
mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń 
reklamowych wolnostojących, zarówno na te-
renie działek jak i w przyległym pasie drogo-
wym; 

3) wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenami zabudowy usługowej możliwe 
jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii 
z otoczeniem, niekolizyjności z układem komu-
nikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni 
i kolorystyki do miejsca usytuowania. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu − dla terenów 
zabudowy ustala się: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. Linia zabudo-
wy przechodząca przez lico budynku może zo-
stać przekroczona przez części dodatkowe lub 
drugorzędne budynku tj. balkony, schody ze-
wnętrzne, wykusze, okapy, połacie dachowe, 
przypory, itp.; 

2) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 80% 
powierzchni działki budowlanej; 

3) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych 
pod projektowaną zabudowę minimum 20% ich 
powierzchni należy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne (zieleń urządzo-
na, zadrzewienia); 

4) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić 
odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów użytkowników stałych i przeby-
wających czasowo, w tym również miejsca po-
stojowe dla samochodów, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb 
wynikających z przeznaczenia terenu. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie : 
w obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody. 
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem: nie 
ustala się szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dla 
terenów zabudowy obowiązuje ograniczenie po-
ziomu hałasu ustalonego w przepisach szczegól-
nych dla tego rodzaju terenów. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącymi wjazdami z ulicy Legnickiej; 
2) zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz 

gaz − z sieci miejskich; na warunkach ustalo-
nych przez ich zarządcę; 

3) odprowadzanie ścieków i wód opadowych do 
sieci miejskich; na warunkach ustalonych przez 
ich zarządcę. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2 ust. 1, po-
zostają one w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową stanowiącą 
podstawę do określenia jednorazowej opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), w wysokości 5%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzegomia. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Tadeusz Wasyliszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/11 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 
2011 r. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/11 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 
2011 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej. 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również 
w trakcie dyskusji publicznej.  

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej. 
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną 
oraz transformację terenu.  
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UCHWAŁA NR V/16/2011 
 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/367/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku 
w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Miejskim „Bajkowy Ogród” w Wiązowie prowadzonym 

przez Miasto i Gminę Wiązów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy 
Wiązów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/367/10 Rady Miasta 
i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 roku 
w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu 
Miejskim „Bajkowy Ogród” w Wiązowie prowa-
dzonym przez Miasto i Gminę Wiązów § 1 ust. 2 
otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Za świadczenia przedszkola określone 
w ust. 1 miesięczną opłatę ustala się w wysokości:  
1) 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli 
dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze do 
dwóch godzin dziennie powyżej 5 godzinnego 
czasu realizacji podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego, 

2) 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego wg odrębnych przepisów, jeśli 
dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze od 
trzech do czterech godzin dziennie powyżej 
5 godzinnego czasu realizacji podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego, 

3) 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego wg odrębnych przepisów jeśli 
dziecko korzysta ze świadczeń w wymiarze 
większym niż 4 godziny dziennie powyżej 5 go-
dzinnego czasu realizacji podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

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

Przewodniczący Rady: 
Ewa Schütterly 
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