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UCHWAIA NR XXXIIIł263/10 

 RADY GMINY RUDNIKI 

 

 z dnia 2 lutego 2010 r. 

  
zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia o”Jat za `wiadczenia ”rzedszkoli ”ublicznych w gminie Rudniki 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia  

7 wrze`nia 1991 roku o systemie o`wiaty łŚzŁ U. 

z 1996 roku Nr 67, ”ozŁ 329 z ”óunŁ zmŁł Rada 
Gminy Rudniki uchwala: 

 

§ 1Ł W uchwale Nr X/68/07 Rady Gminy Rud-

niki z dnia 19 wrze`nia 2007 roku w s”rawie 
ustalenia o”Jat za `wiadczenia ”rzedszkoli ”u-

blicznych w gminie Rudniki w”rowadza się na-

stę”ujące zmiany: 
1) w § 1 ustŁ 2 w ”ktŁ od 1 do 5 skre`la się 

rubrykę ｭkoszty ”roduktówｬ oraz skre`la się w tej 
rubryce kwoty tych kosztówŁ 

2) dotychczasowe § 2 do § 5 otrzymują ozna-

czenie § 3 do § 6Ł 
3) W”rowadza się brzmienie § 2: 
"§ 2Ł Ustala się stawki wywieniowe i za na”oje: 

1. Przedszkole Publiczne w Dalachowie: 

- stawka wywieniowa 1,20 zJłdzieL 

- na”oje 2,60 zJłmiesiąc 

2. Przedszkole Publiczne w Rudnikach: 

- stawka wywieniowa 1,70 zJłdzieL (w tym na-

poje) Dotyczy grupy 8 godzinnej 

- stawka wywieniowa 0,45 zJłdzieL (w tym na-

poje) Dotyczy grupy 5 godzinnej 

3. Przedszkole Publiczne w Jaworznie: 

- stawka wywieniowa 1,20 zJłdzieLŁ Śotyczy 
grupy 6,5 godzinnej 

- na”oje 2,00 zJłmiesiącŁ Śotyczy gru”y 6,5 
godzinnej 

4Ł OddziaJ Przedszkolny SzkoJy Podstawowej 
w vytniowie: 

- stawka wywieniowa 1,20 zJłdzieLŁ Śotyczy 
grupy 7,5 godzinnej 

- na”oje 1,00 zJłmiesiącŁ Śotyczy gru”y 7,5 
godzinnej 

5Ł OddziaJ Przedszkolny SzkoJy Podstawowej 
w CieciuJowie: 

- stawka wywieniowa 1,20 zJłdzieL 

- na”oje 2,00 zJłmiesiącŁ" 

 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Rudniki. 

 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy 

Edward GJadysz 
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UCHWAIA NR XXXIXł240/10 

RADY GMINY W WILKOWIE 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie (ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. 

Nr 28 poz. 142, i 146), oraz art. 20 ust. 1 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, oraz Nr 220 poz. 

1413, oraz z 2010 rŁ Nr 24 ”ozŁ 124) w związku 
z uchwaJą Rady Gminy w Wilkowie Nr XXXVł 
212/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przy-
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stą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego Gminy Wilkówｬ ”rzyjętego uchwaJa Rady 
Gminy w Wilkowie Nr XXVIII/131/06 z dnia  

30 marca 2006 r., zmienionego uchwaJą Rady 
Gminy w Wilkowie Nr XXIX/173/09 z dnia  

13 sierpnia 2009 r. Rada Gminy w Wilkowie 

uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł1Ł źmienia się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego gminy Wilków dla lokali-
zacji elektrowni wiatrowych, ”rzyjęty uchwaJą  
Nr XXX/176/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

1 ”audziernika 2009 r., opublikowany w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego nr 98  

z dnia 21 listopada 2009 r. poz. 1386. 

2Ł W uchwale, o której mowa w ustŁ 1Ł: 
1) § 4 ”ktŁ 2Ł otrzymuje brzmienie:  
ｭ2) obiekty o wysoko`ci: 
a) 100 m i więcej nad ”oziomem terenu ”od-

legają zgJoszeniu do wJa`ciwego organu nadzoru 
nad lotnictwem cywilnym oraz oznakowaniu jako 

przeszkody lotnicze, 

b) ”owywej 50 m nad ”oziomem terenu ”odle-

gają zgJoszeniu, ”rzed wydaniem decyzji o ”o-

zwoleniu na budowę, do wJa`ciwych organów 
nadzoru nad lotnictwem wojskowym, a po reali-

zacji oznakowaniu ich jako przeszkody lotnicze;ｬŁ 
2) w § 15 ustŁ 2 ”ktŁ 2 otrzymuje brzmienie: 
ｭ2) liczba wiew elektrowni wiatrowych na ”o-

szczególnych terenach nie mowe ”rzekraczać: 
a) - dla terenu 01R/E ｦ 3, 

b) - dla terenu 02R/E ｦ 5, 

c) - dla terenu 03R/E ｦ 1, 

d) - dla terenu 04R/E ｦ 2, 

e) - dla terenu 05R/E ｦ 8; 

3) § 22 otrzymuje brzmienie: 
ｭ§ 22Ł Przeznacza się na cele nierolnicze i nie-

le`ne grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 6,55 ha, 
których zwarte obszary nie ”rzekraczają wielko`ci 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, w tym: 

1) 4,63 ha gruntów ornych klasy R IIIa 

2) 0,90 ha gruntów ornych klasy R IIIb 

3) 1,01 ha gruntów ornych klasy R IV 

4) 0,01 ha uwytków zielonych klasy I IIIŁ 
3Ł PozostaJe ustalenia uchwaJy, o której mowa 

w ustŁ 1, nie ulegają zmianieŁ 
 

§ 2Ł Rysunek będący zaJącznikiem nr 1 do 
uchwaJy w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Wilków 
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych z dnia 1 pau-

dziernika 2009 rŁ nie zmienia się i zachowuje moc 

w caJo`ciŁ 
 

§ 3Ł Stwierdzenie zgodno`ci ”lanu z ustale-

niami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego gminy Wilków sta-

nowi zaJącznik nr 1 do uchwaJyŁ 
 

§ 4Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi 

zaJącznik nr 2 do uchwaJyŁ 
 

§ 5Ł Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych stanowi 

zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ 
 

§ 6Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy WilkówŁ 
 

§ 7Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy w Wilkowie 

Zygmunt Pniewski 

 

źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XXXIXł240ł10 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego gminy Wilków dla lokali-
zacji elektrowni wiatrowych 

 

- Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego gminy Wilków dla loka-

lizacji elektrowni wiatrowych Podczas wyJowenia 
do ”ublicznego wglądu wwŁ zmiany miejscowego 

planu w dniach od 10 maja 2010 r. do 9 czerwca 

2010 r. oraz w okresie ustawowym ”o wyJoweniu 
planu, tj. do dnia 23 czerwca 2010 r., ustalonych 

jako terminy skJadania uwag do ”lanu nie w”Jynę-
Jy wadne uwagiŁ W związku z ”owywszym brak 
jest podstaw do rozstrzygnięcia na ”odstawie  
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 zmianami)  

o sposobie rozpatrzenia wniesionych do projektu 

planu uwag. 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr XXXIXł240ł10 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji  
elektrowni wiatrowych 
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Województwa O”olskiego Nr 90 ｦ 5492 ｦ Poz. 1059 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 90 ｦ 5493 ｦ Poz. 1059 
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Województwa O”olskiego Nr 90 ｦ 5494 ｦ Poz. 1059 
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źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XXXIXł240ł10 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego gminy Wilków dla lokali-
zacji elektrowni wiatrowych 

 

- Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  

z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmia-

nami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óuniejszymi zmia-

nami) Rada Gminy w Wilkowie rozstrzyga, co na-

stę”uje: Nie rozstrzyga się o s”osobie realizacji za-

pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych z uwagi na to, 

we wwŁ zmiana miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wia-

trowych nie przewiduje inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej nalewących do zadaL wJa-

snych gminy i finansowanych ze `rodków ”ublicz-

nych. 
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DECYZJA NR OWA-4210-40(6)/2010/3035/IVZM/RW 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 23 lipca 2010 r. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 

ustŁ 2 ”kt 2 i ”kt 3 litŁ b, w związku z artŁ 30  
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ｦ Pra-

wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 

625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123  

i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 

Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 

905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 

1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz  

z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ｦ 

Kodeks ”ostę”owania administracyjnego (ŚzŁ UŁ  
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, 

poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.  

Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 

Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, 

Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. 

Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 

i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 

230), po rozpatrzeniu wniosku ”rzedsiębiorstwa 
energetycznego: EPS Polska Sp. z o. o., z siedzi-

bą w Warszawie, zwanego dalej ｭPrzedsiębior-

stwemｬ, które ”osiada: 

- numer 0000290983 w rejestrze przedsię-
biorców ”rowadzonym ”rzez Sąd Rejonowy dla 
mŁ StŁ Warszawy, XIII WydziaJ Gospodarczy Kra-

jowego Rejestru Sądowego, 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-

100-59-60, 

zawartego w ”i`mie z dnia 22 czerwca 2010 rŁ 
(bez znaku), które w”JynęJo do OddziaJu Centralne-

go Urzędu Regulacji śnergetyki w dniu 28 czerwca 
2010 rŁ i zostaJo uzu”eJnione w dniu 16 li”ca 2010 r. 

(pismo z dnia 12 lipca 2010 r., bez znaku) i w dniu 

22 lipca 2010 r. (pismo z dnia 21 lipca 2010 r, bez 

znaku), w s”rawie ”rzedJuwenia do dnia 30 wrze`nia 
2010 rŁ terminu obowiązywania taryfy dla cie”Ja, 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nr OWA-4210-27(10)/2009/3035/IV/ 

ML/RW z dnia 19 czerwca 2009 r., na okres do  

31 lipca 2010 r. 

postanawiam zmienić moją decyzją z dnia  
19 czerwca 2009 r. nr OWA-4210-27(10)/2009/ 

3035/IV/ML/RW, w zakresie ustalonego nią okresu 

obowiązywania taryfy, w czę`ci dotyczącej odbior-

ców cie”Ja z terenu Kra”kowic i WrocJawia, wydJu-

wając ten okres do 30 wrze`nia 2010 rŁ 
 

Uzasadnienie 

 

Śecyzją z dnia 19 czerwca 2009 rŁ nr OWA-

4210-27(10)/2009/3035/IV/ML/RW, zatwierdzo-

no taryfę dla cie”Ja Przedsiębiorstwa w zakresie 
dotyczącym odbiorców z terenu: Kra”kowic, 
Śrzewicy, Reszla i WrocJawia, ustalając okres jej 
obowiązywania do 31 li”ca 2010 rŁ 

ź informacji uzyskanych od Przedsiębiorstwa 
w ”audzierniku 2009 rŁ wynika, we za”rzestaJ on 
dostarczania cie”Ja do odbiorców z terenu Reszla, 
w związku ze s”rzedawą zorganizowanej czę`ci 
”rzedsiębiorstwa w tej miejscowo`ciŁ Nastę”nie 


