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 3)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy 
korzystaniu z urządzeń sportowych znajdują-
cych sić na obiekcie;  

 4)  utrzymania czystości i porządku na terenie 
boisk sportowych, szatni i pomieszczeń sani-
tarnych;  

 5)  podporządkowania sić poleceniom osób pro-
wadzących zajćcia lub pracowników odpowie-
dzialnych za funkcjonowanie obiektu.  

 § 8.  1. Każdy kto przebywa na terenie obiek-
tu, powinien zachować sić tak, aby nie szkodził  
i nie zagrażał innym.  

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzy-
stającym z obiektu zabrania sić wnoszenia na teren 
obiektu i posiadania przez osoby znajdujące sić na 
obiekcie:  
 1)  broni wszelkiego rodzaju lub innych niebez-

piecznych przedmiotów;  
 2)  materiałów wybuchowych, fajerwerków i in-

nych wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych;  

 3)  substancji żrących lub farbujących;  
 4)  napojów alkoholowych, środków odurzają-

cych lub substancji psychotropowych;  
 5)  opakowań szklanych i metalowych lub innych 

przedmiotów, których użycie może zagrażać 
życiu lub zdrowiu osób korzystających z obiek-
tu.  
 3. W celu zapewnienia korzystania z boisk 

zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania sić:  
 1)  używania butów piłkarskich na wysokich  

i metalowych korkach oraz kolców;  
 2)  wprowadzania i użytkowania sprzćtu innego 

niż zgodnego z przeznaczeniem boisk;  
 3)  wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;  
 4)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;  
 5)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia spor-

towe;  

 6) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i sło-
necznika oraz żucia gumy;  

 7) zaśmiecania terenu;  
 8) przeszkadzania w zajćciach lub grze;  
 9) zakłócania porządku i używania słów wulgar-

nych;  
 10)  wprowadzania zwierząt;  
 11)  korzystania z boisk bez zgody trenera środo-

wiskowego;  
 12)  przebywania i korzystania z obiektu poza go-

dzinami otwarcia;  
 13)  przebywania po zmroku na terenie boiska 

osób poniżej 15 roku życia bez dorosłego 
opiekuna;  

 14)  prowadzenia działalności handlowej i umiesz-
czania reklam bez zgody administratora.  

 § 9. Osoby korzystające z obiektu ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym 
zakresie.  

 § 10. Administrator obiektu nie ponosi odpo-
wiedzialności za pozostawione na obiekcie rzeczy.  

 § 11. Wszystkich korzystających z obiektu 
obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp 
oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na 
terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim oto-
czeniu.  

 § 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy.  

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

 
Przewodniczący Rady: 

Tomasz Pawłowski
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UCHWAŁA NR XXXVI/419/09 
RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. roku Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami), w związku z uchwałą nr V/32/07 Rady Gmi-

ny Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007r. oraz po 
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radć 
Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co nastćpuje: 
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 § 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w północno-zachodniej czćści wsi Dobko-
wice.  

 1.Integralną czćścią uchwały jest rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.  

 2.Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
 1)  rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego − załącznik 
nr 2,  

 2)  rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych − załącznik nr 3.  

 § 3.  1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  
 1)  granica opracowania,  
 2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania,  
 3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
 4)  przeznaczenie terenu oznaczone symbolem.  

 2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne.  

 § 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o:  
 1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

dotyczące obszaru określonego w § 1 niniej-
szej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej,  

 2)  rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000 stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  

 3)  przepisach odrćbnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych a także 
akty prawa miejscowego,  

 4)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować na danym terenie,  

 5)  przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, która uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe te-
renu,  

 6)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz określonych  
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych, nie bćdącymi liniami przesyłowymi, 
sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi  
z nimi urządzeniami,  

 7)  terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o określonym przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, ozna-

czony symbolem literowym, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 4.  

 § 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu okre-
ślonym jako:  
  1)  handel detaliczny - należy przez to rozumieć 

tereny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
związanych ze sprzedażą detaliczną towarów  
z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do 
pojazdów mechanicznych, a także naprawą ar-
tykułów przeznaczenia osobistego i użytku 
domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze 
gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, 
poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, 
wypożyczalnie kaset video, itp.;  

  2)  gastronomia − należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność restauracji, ka-
wiarni, herbaciarni, winiarni itp. oraz placówek 
gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilar-
dowe, krćgielnie, itp.;  

  3)  obsługa firm i klienta − należy przez to rozu-
mieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur: 
związanych z obsługą nieruchomości, wynajć-
ciem specjalistów, badaniami; działalnością 
związaną z prowadzeniem interesów: działal-
nością prawniczą, rachunkowością, ksićgowo-
ścią, doradztwem, badaniem rynku i opinii 
publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem in-
formacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; 
działalnością firm pocztowych i telekomunika-
cyjnych; działalność biur i agencji turystycz-
nych, biur podróży a także usługi przewodnic-
kie, informacja turystyczna oraz drobne usługi 
rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, pla-
katowanie, urządzanie wystaw, pakowanie, 
itp.;  

  4)  kultura − należy przez to rozumieć działalność 
teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, klubów 
profesjonalnych, kabaretów, bibliotek, świe-
tlic, ośrodków kultury;  

  5)  służba zdrowia − należy przez to rozumieć 
usługi związane z działalnością prywatnych 
gabinetów lekarskich, stomatologicznych, te-
rapeutycznych, itp.  

 § 6. Dla terenu ograniczonego liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MN-1, ustala sić:  
 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie 
wolnostojącym lub bliźniaczym;  

 2)  przeznaczenie uzupełniające:  
 a)  usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-

stronomii, obsługi firm i klienta, kultury, 
służby zdrowia i opieki społecznej, w loka-
lach użytkowych dobudowanych lub 
wbudowanych w partery budynków 
mieszkalnych,  

 b)  sieci infrastruktury technicznej oraz zwią-
zane z nimi urządzenia.  

 § 7. W granicach terenu objćtego planem nie 
wystćpują obszary wymagające określenia zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  
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 § 8. Określa sić nastćpujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
 1)  zakazuje sić realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie może 
przekroczyć granice nieruchomości,  

 2)  ogrzewanie budynków należy zapewnić  
w sposób nie powodujący ponadnormatywnej 
emisji gazów lub pyłów do atmosfery,  

  3)  zakazuje sić odprowadzania nieczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych,  

  4)  obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
określone w przepisach szczególnych.  

 § 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej obowiązują nastćpujące ustalenia:  
 1)  W przypadku wszelkich zamierzeń inwestycyj-

nych w zakresie robót ziemnych na przedmio-
towym obszarze Inwestor zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego konserwatora Zabytków  
o terminie rozpoczćcia i zakończenia prac 
ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprze-
dzeniem.  

 2)  W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjćcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za po-
zwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

 § 10. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy ustala sić 
dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonego na rysunku planu symbolem  
MN-1:  
 1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

10 m od linii rozgraniczającej z drogą powia-
tową Nr 1983D,  

 2)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%,  

 3)  co najmniej 60% powierzchni działki należy 
urządzić jako powierzchnić terenu biologicznie 
czynnego,  

 4)  liczba kondygnacji naziemnych budynków 
mieszkalnych nie może przekraczać dwóch,  
w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego,  

 5)  wysokość budynków mieszkalnych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 6 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10 m,  

 6)  dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne  
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną lub materiałem dachówkopodob-
nym z wyłączeniem dachówki bitumicznej,  

 7)  budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne par-

terowe i winny mieć formć dachu odpowiada-
jącą formie dachu budynku mieszkalnego,  

 8)  w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia te-
renu powierzchnia użytkowa tych usług nie 
może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych jak również 50m2 
powierzchni użytkowej,  

 9) w przypadku wykorzystania terenu pod funk-
cjć mieszkaniową obowiązek urządzenia co 
najmniej 2 miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych dla każdego jednorodzin-
nego budynku mieszkalnego,  

 10)  w przypadku wykorzystania terenu pod funk-
cjć usługową, inwestor zobowiązany jest, poza 
miejscami parkingowymi dla funkcji mieszka-
niowej, zapewnić nie mniej niż:  
−  2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na pow. od 6 m2 do 20 m2,  
−  nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na pow. od 21 m2 do 50 m2,  
 11)  ustala sić zakaz wprowadzania zwartych ogro-

dzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabryka-
tów betonowych, przy czym dopuszcza sić 
wykonanie podmurówki o wysokości nie 
wićkszej niż 60 cm z elementów prefabryko-
wanych.  

 § 11. W niniejszym planie nie wystćpują ob-
szary wymagające określenia granic terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrćbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sić 
mas ziemnych.  

 § 12. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: Teren 
znajduje sić w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowć 
na wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze należy uzyskać wytyczne właściwych służb 
ochrony zabytków co do konieczności prac ziem-
nych i uzyskać zezwolenie, w zakresie określonym 
w tych wytycznych na prace archeologiczne i wy-
kopaliskowe.  

 § 13. W zakresie szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości ustala 
sić dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MN-1:  
 1)  powierzchnia nowo wydzielanych działek dla 

zabudowy mieszkaniowej w układzie wolno-
stojącym nie może być mniejsza niż 1500 m2,  

 2)  powierzchnia nowo wydzielanych działek dla 
zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźnia-
czym nie może być mniejsza niż 750 m2,  

 3)  dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o których mowa w pkt. 1), o nie 
wićcej niż 10%,  
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 4)  szerokość frontu nowo wydzielanych działek:  
 a)  dla zabudowy mieszkaniowej w układzie 

wolnostojącym − co najmniej 20 m,  
 b)  dla zabudowy mieszkaniowej w układzie 

bliźniaczym − co najmniej 18 m,  
 5)  kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego powinien zawierać sić  
w przedziale od 80º do 90º,  

  6)  ustalenia o których mowa w pkt. 1), 2), 4) i 5) 
nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod 
infrastrukturć techniczną,  

  7)  możliwość dokonywania scalania i wtórnego 
podziału działek przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działek i szerokości frontu okre-
ślonych w pkt. 1), 2) i 4).  

 § 14.  1. W granicach obszaru objćtego pla-
nem nie wystćpują tereny, dla których wymagane 
jest określenie sposobów i terminów tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów.  

 2. Art. 35 ustawy stosuje sić odpowiednio.  

 § 15. Infrastruktura techniczna:  
 1)  Sieć wodociągowa:  

 a)  zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci 
wodociągowej z uwzglćdnieniem warun-
ków dostćpności do wody dla celów 
przeciwpożarowych,  

 b)  przewody sieci wodociągowej należy w 
miarć możliwości prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,  

 c)  szczegółowe warunki wykonania przyłą-
czy wodociągowych należy uzgadniać  
z zarządcą sieci wodociągowej  

 d)  zakazuje sić budowy własnych ujćć wo-
dociągowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głćbokości przekracza-
jącej 30 m i poborze wody w ilości powy-
żej 10 m3/dobć.  

 2)  Kanalizacja:  
 a)  docelowo odprowadzenie ścieków komu-

nalnych do komunalnej kanalizacji sani-
tarnej, na warunkach określonych przez 
właściciela sieci,  

 b)  przewody kanalizacji sanitarnej należy  
w miarć możliwości prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,  

 c)  szczegółowe warunki wykonania przyłą-
czy kanalizacyjnych należy uzgodnić z za-
rządcą sieci kanalizacyjnej,  

 d)  do czasu realizacji komunalnej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza sić budowć:  
−  szczelnych, bezodpływowych zbiorni-

ków na nieczystości płynne – obowią-
zuje systematyczny wywóz nieczysto-
ści płynnych do punktu zlewnego 
oczyszczalni ścieków przez specjali-
styczny zakład bćdący gminną jed-

nostka organizacyjną lub przedsićbior-
cć posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości płyn-
nych.  

−  Indywidualnych systemów oczyszcza-
nia ścieków bytowych pod warunkiem 
uzyskania zgody stosownych orga-
nów.  

 e)  Po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej nieruchomości wyposażone w 
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne 
obowiązuje niezwłoczne włączenie we-
wnćtrznej instalacji kanalizacyjnej budyn-
ku do sieci kanalizacyjnej.  

 3)  Wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 
wszystkich obszarów zainwestowania na wa-
runkach określonych przez zarządcć sieci, al-
ternatywnie odprowadzenie wód opado-
wych do gruntu lub magazynowanie w 
zbiornikach na terenie własnym inwestora.  

 4)  Energia elektryczna: zaopatrzenie w energić 
elektryczną na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci  

 5)  W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w odrćb-
nych przepisach; dopuszcza sić lokalizowa-
nie pojemników do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów.  

 6)  Dopuszcza sić zmianć przebiegu istniejących 
sieci infrastruktury technicznej.  

 7)  Przed przystąpieniem do prac w obrćbie sie-
ci urządzeń melioracji szczegółowych należy 
sporządzić dokumentacjć techniczną, zawie-
rającą sposób jej odbudowy.  

 8)  Obowiązek uzgodnienia prac kolidujących  
z urządzeniami melioracyjnymi z administra-
torem tych sieci.  

 9)  Dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci 
gazowej poprzez jej rozbudowć na tereny 
planowanej zabudowy, na warunkach okre-
ślonych przez operatora sieci.  

 10)  Realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo 
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie ener-
gii elektrycznej do celów grzewczych.  

 11)  Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń.  

 § 16. Określa sić nastćpujący układ komuni-
kacyjny:  
 1)  Ustalenia ogólne:  

 a)  w liniach rozgraniczających dróg dopusz-
cza sić lokalizacjć infrastruktury technicz-
nej nie związanej z drogą na warunkach 
zgodnie z przepisami odrćbnymi,  

 b)  w liniach rozgraniczających dróg należy, 
w zależności od potrzeb lokalizować 
chodniki i/lub ścieżki rowerowe,  

 c)  ewentualne włączenia komunikacyjne na-
leży realizować na warunkach zgodnie  
z przepisami odrćbnymi.  

 2)  Obsługć komunikacyjną terenu oznaczonego 
symbolem: MN-1 należy zapewnić poprzez 
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drogi wewnćtrzne: niepubliczne drogi dojaz-
dowe i niepubliczne ciągi pieszo-jezdne.  
 a)  Przed przystąpieniem do realizacji zabu-

dowy należy wyznaczyć, w uzgodnieniu  
z wszystkimi właścicielami terenów, przez 
które bćdzie przebiegała droga we-
wnćtrzna, przebieg drogi wewnćtrznej, 
stanowiącej: niepubliczną drogć dojaz-
dową lub niepubliczny ciąg pieszo-jezdny.  

 b)  Parametry dróg wewnćtrznych:  
−  niepubliczne drogi dojazdowe, zapew-

niające obsługć komunikacyjną powy-
żej 6 działek − o szerokości w liniach 
rozgraniczających min. 10 m.;  

−  niepubliczne ciągi pieszo-jezdne, za-
pewniające obsługć komunikacyjną do 
6 działek − o szerokości w liniach roz-
graniczających min. 7 m.;  

−  zapewnienie wymagań ochrony prze-
ciw pożarowej, w tym place do zawra-
cania;  

−  ciągi pieszo-jezdne zaleca sić wyposa-
żyć w progi lub inne urządzenia spo-

walniające ruch pojazdów samocho-
dowych;  

−  minimalna szerokość pasa ruchu: dla 
dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m; 
dla dróg jednokierunkowych z jednym 
pasem ruchu – 3,5 m.  

 3)  Inwestor przed rozpoczćciem budowy zobo-
wiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg 
publicznych, budowy tymczasowych dróg do-
jazdowych do placu budowy.  

 § 17. Ustala sić stawki procentowe, na pod-
stawie, których ustala sić opłatć, o której mowa w 
art. 36 ust.4: w wysokości 30%.  

 § 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Kobierzyce.  

 § 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący: 
Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/ 
/419/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ 
/419/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

obszaru położonego w północno-zachodniej 
części wsi Dobkowice 

 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do 
publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających 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 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/ 
/419/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO- 

-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI DOBKOWICE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje sić finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/197/09 
RADY GMINY KOTLA 

z dnia 12 listopada 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kotla 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 7  
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Rada Gmi-
ny Kotla uchwala, co nastćpuje: 

 § 1. Wymagania jakie powinien spełniać 
przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Kotla określa za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 § 2. Wymagania jakie powinien spełniać 
przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kotla 
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 § 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójto-
wi Gminy Kotla  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego  

 
Przewodniczący Rady: 

Dariusz Zieliński 


