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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia  
27 stycznia 2010 r. 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

 do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubin  

 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 17 lutego 2010 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody 
Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych 
radnych w okręgu wyborczym 

do 27 lutego 2010 r. • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wy-
borczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie 

• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu wyborcze-
go oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 1 marca 2010 r. • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów do składu Gminnej 
Komisji Wyborczej w Lubinie 

do 4 marca 2010 r. • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wyborczej  
w Lubinie 

do 19 marca 2010 r. • zgłaszanie Wójtowi Gminy Lubin kandydatów do składu obwodowej komisji wybor-
czej 

do 19 marca 2010 r.  
do godz. 24oo 

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie list kandydatów na radnych 

do 28 marca 2010 r. • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lubinie obwodowej komisji wybor-
czej  

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze  
i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej 

do 3 kwietnia 2010 r. • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lubinie o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw 
komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentual-
nymi oznaczeniami kandydatów 

do 4 kwietnia 2010 r. • sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców 
16 kwietnia 2010 r. 
godz. 2400 

• zakończenie kampanii wyborczej 

do 17 kwietnia 2010 r. • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 
18 kwietnia 2010 r. 
godz. 6oo – 20oo 

• głosowanie 
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UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar 3  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zmianami), w związku z uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Kowarach nr XL/212/09 z dnia  
26 maja 2009 r., po stwierdzeniu zgodności przyję-
tych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Kowary zatwierdzonego uchwałą  
nr XXIV/139/2000 Rady Miejskiej w Kowarach  
z dnia 30 października 2000 r. z późniejszymi zmia-
nami Rada Miejska w Kowarach uchwala, co na-
stępuje: 

ROZDZIAŁ  1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar 3. 
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2. Granice obszaru objętego zmianą planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym 
załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami zmiany planu są na-
stępujące załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu sporzą-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń zmiany planu. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

  2) zasad  ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

  3) zasad  ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

  5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

  6) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaź-
ników intensywności zabudowy, 

  7) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemi, 

  8) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości objętych zmianą 
planu miejscowego, 

  9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy, 

10) zasad  modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów, 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) zmianie planu – należy przez to rozumieć zmia-

nę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów stacji narciarskiej w 
Kowarach – Podgórzu – obszar 3, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji zmiany planu winno stać się 
dominującą formą wykorzystania terenu.  
W ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą się elementy zagospodarowania bez-
pośrednio z nim związane, warunkujące prawi-
dłowe korzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
być realizowane jako uzupełnienie przeznacze-
nia podstawowego i przy uwzględnieniu dodat-
kowych warunków, o ile stanowią tak przepisy 
szczegółowe niniejszej uchwały, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyod-
rębniony na rysunku zmiany planu liniami roz-
graniczającymi oraz symbolem literowym, 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku zmiany 
planu ma charakter wiążący i nie może ulegać 
przesunięciu. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia na rysunku 
zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania,  

2) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysunku 
zmiany planu symbolami literowymi wyróżnia-
jącymi poszczególne tereny,  

3) granica planu rozumiana jako tożsama z przyle-
głymi do niej liniami rozgraniczającymi. 

2. Oznaczenie dotyczące terenów zagrożonych 
szkodami górniczymi ma charakter pomocniczy 
i winno być poddane szerszemu rozpoznaniu oraz 
brane pod uwagę przy projektowaniu lokalizowa-
niu ewentualnych obiektów budowlanych. 

ROZDZIAŁ 2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5. Dla obszarów objętych zmianą planu 
wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe: 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania:  
1) Teren oznaczony symbolem ZL: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren lasów,  
b) przeznaczenie uzupełniające: 

– sieci infrastruktury technicznej w zakresie 
niewymagającym wyłączenia terenu  
z użytkowania leśnego, 

– zagospodarowanie dopuszczone w lasach 
ochronnych wg obowiązujących przepi-
sów szczególnych. 

2) Teren oznaczony symbolem ZN, US: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

– tereny zieleni nieurządzonej oraz łąk i pa-
stwisk, 

– tereny usług sportu i rekreacji – narto-
strady, szlaki piesze i rowerowe, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
– sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
– drogi wewnętrzne o charakterze gospo-

darczym, 
3) linie rozgraniczająca tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
zostały oznaczone na rysunku zmiany planu.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współcze-
snej a także parametry i wskaźniki kształtowania 
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zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 
– nie ustala się – na obszarze objętym zmianą 

planu nie przewiduje się lokalizacji zabudowy 
kubaturowej. 

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
– nie ustala się – obszary objęte zmianą planu nie 

stanowią przestrzeni publicznej. 
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 

1) tereny objęte zmianą planu nie podlegają 
ochronie akustycznej, 

2) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – minimum 90%, 

3) ustala się zakaz zabudowy. Zakaz ten dotyczy 
zabudowy kubaturowej, 

4) wszelkie uciążliwości związane z funkcjonowa-
niem obiektów sytuowanych w obrębie terenu 
ZN, US nie mogą przekraczać granic tych tere-
nów, 

5) teren ZL jest lasem ochronnym. Zagospodaro-
wanie tego terenu winno następować na bazie 
planu urządzenia lasów,  

6) gospodarkę odpadami należy rozwiązać  
w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 

7) zakazuje się trwałego odgradzania obrzeży nar-
tostrady od przyległych kompleksów leśnych. 

5. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem się mas ziemi: 
1) Teren ZL w liniach rozgraniczających oznaczo-

nych na rysunku planu jest lasem ochronnym  
i podlega z tego tytułu ochronie na mocy wła-
ściwych przepisów szczególnych i ich zagospo-
darowanie winno być podporządkowane tym 
przepisom, 

2) Miasto Kowary wpisane jest do rejestru zabyt-
ków. Decyzja ta nie określa granic obszaru, któ-
rego dotyczy ww. wpis. Do czasu określenia 
tych granic cały obszar objęty zmianą planu na-
leży traktować jako objęty ww. wpisem. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym – nie wprowadza się dodatkowych usta-
leń ponad obowiązujące przepisy szczególne.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakazy zabudowy – ustala się zakaz zabu-
dowy. Zakaz ten dotyczy wyłącznie zabudowy ku-
baturowej. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej: 
1) W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza 

się lokalizację obiektów infrastruktury technicz-
nej służących potrzebom stacji narciarskiej oraz 
miejskim systemom gospodarki wodnej, pod 
warunkiem respektowania przepisów szczegól-
nych, 

2) Teren objęty zmianą planu nie wymaga zapew-
nienia pełnego dostępu komunikacyjnego. Spo-
radyczna obsługa komunikacyjna związana  
z utrzymaniem terenów sportu i rekreacji oraz 
ewentualnej infrastruktury technicznej winna 
odbywać się poprzez istniejącą drogę gminną 
(działka nr 311), 

3) Zaopatrzenie terenów ZN, US w miarę potrzeb, 
w niezbędne sieci winno nastąpić na warunkach 
określonych przez gestora sieci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
1) Teren ZL – nie dopuszcza się, 
2) Teren ZN,US – dopuszcza się tymczasowe za-

gospodarowanie, urządzanie i użytkowanie te-
renu w związku z organizacją imprez masowych 
na czas trwania tych imprez. 

ROZDZIAŁ 3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 6. Ustala się stawkę procentową służącą 
ustaleniu opłaty, o której mowa  w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym – w wysokości 0,1%. 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady: 
Tadeusz Cwynar 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/248/09 Rady Miasta Kowary z dnia 
30 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/248/09 Rady Miasta Kowary z dnia 
30 listopada 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przeznaczonych pod stację narciarską w Kowarach – Podgórzu – obszar 3 nie wystąpią zobowiązania 
związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy i są wynikiem uchwalenia ww. zmiany planu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/311/09 
 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.  
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzeń za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 6  
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,  
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2009 r. Nr 56,  
poz. 458) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 220, poz. 1601, Nr 249, poz. 1825;  
z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, 
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 485 ) oraz 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,  
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,  
Nr 154, poz. 1365, Nr 179, poz. 1489; z 2006 r.  
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r.  

Nr 116, poz. 730; z 2009, Nr 56, poz. 458) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej 
w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wynagrodzeń za inkaso wprowadza się następu-
jące zmiany:  
1)  Skreśla się dotychczasową treść załącznika nr 1 

w pkt 1, który po zmianie otrzymuje następują-
ce brzmienie – Sołectwo Kąty Bystrzyckie – Do-
rota Kuczwalska.  

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez 
zmian  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lądka Zdroju.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Leszek Pazdyk

2 66 

  


