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UCHWAŁA NR XLVII/295/09 
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 września 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru ograniczonego ulicami: Poprzeczną, Miodową, Piłsudskiego i Bohaterów Getta  

w Dzierżoniowie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku 
z uchwałą nr XL/247/09 Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru ogra-
niczonego ulicami: Poprzeczną, Miodową, Piłsud-
skiego i Bohaterów Getta w Dzierżoniowie, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dzierżoniów, uchwala się, 
co następuje: 

 § 1. W uchwale nr XXIX/179/08 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2008 roku w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru ograniczonego uli-
cami: Poprzeczną, Miodową, Piłsudskiego i Boha-
terów Getta w Dzierżoniowie (Dz. Urz. Woj. Doln.  
z 2008 roku Nr 268, poz. 2870.) zmienia się rysunek 
planu wymieniony w § 2 pkt 2 w granicach okre-
ślonych w uchwale nr XL/247/09 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru ograniczonego ulicami: Poprzeczną, Miodo-
wą, Piłsudskiego i Bohaterów Getta w Dzierżonio-
wie i zastępuje się rysunkiem planu w skali 1 : 500, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.  

 § 2. Załącznikami do uchwały są:  
  1)  rysunek zmiany planu w skali 1 : 500, stano-

wiący załącznik nr 1,  
  2)  rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu zmiany planu, stanowiące załącz-
nik nr 2,  

  3)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik nr 3.  

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Dzierżoniowa.  

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Roman Kowalczyk 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/ 
/295/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 września 2009 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/ 
/295/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 września 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 

PLANU  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), rozstrzyga się, co następuje: 

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie rozstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/ 
/295/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 września 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), rozstrzyga się, co następuje: 

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz z prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu wynika, iż jej przyjęcie nie 
pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.  
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UCHWAŁA NR XXXVI/324/2009 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 27 października 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty od posiadania psów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18a 
ust .1 oraz art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmiana-
mi) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Określa się roczne stawki opłaty od po-
siadania każdego psa na terenie miasta Głogowa 
w wysokości:  
 1)  40,00 zł − od każdego psa posiadającego trwa-

łe oznakowanie poprzez wszczepienie mikro-
procesora identyfikującego,  

 2)  60,00 zł − od każdego psa nie posiadającego 
trwałego oznakowania, o którym mowa  
w punkcie 1.  

 § 2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się z tytułu posiadania szczeniąt do 12 tygodnia 
życia.  

 § 3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę 
w wysokości połowy odpowiedniej stawki okre-
ślonej w § 1.  

 § 4. Opłata płatna jest z góry, bez wezwania 
do dnia 31 marca roku podatkowego lub w termi-
nie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.  

 § 5. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiada-
nia psów wygasa z końcem roku, w którym ustało 
posiadanie psa.  

 § 6. Opłata od posiadania psów pobierana 
jest w drodze inkasa.  

 § 7. Określa się inkasentów opłaty od posia-
dania psów, zobowiązanych do jej poboru:  
 1)  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogo-

wie,  
−  mieszkańcy lokali administrowanych przez 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gło-
gowie uiszczają opłatę bez wezwania,  
w kasie lub na rachunek Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Głogowie,  

 2)  Spółdzielnia Mieszkaniowa „NADODRZE”  
w Głogowie;  
−  mieszkańcy lokali podległych administracji 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”  
w Głogowie uiszczają opłatę bez wezwania, 
w kasie lub na rachunek Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Głogowie.  

 § 8. Pozostali posiadacze psów uiszczają opła-
tę bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Głogowie.  

 § 9. Inkasenci opłaty od posiadania psów 
powinni dokonywać rozliczenia wpływów z budże-
tem miasta do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Ustala się, 
że wynagrodzenie inkasenta wynosi 30% od kwoty 
zainkasowanej opłaty plus należny podatek VAT.  

 § 10. Inkasentów opłaty od posiadania psów 
zobowiązuje się do odprowadzania wpływów z tej 


