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UCHWAŁA NR XLIII/316/2009 
 RADY GMINY OŁAWA 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 
wsi Godzikowice w gminie Oława zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 Rady Gminy Oława z dnia 

28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.1) 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, z póŝn. zm.2) oraz w związku  
z uchwałą nr XXVIII/189/2008 Rady Gminy w Oła-
wie z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w obrćbie wsi Godzikowice, w gminie Oława, 
zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 Rady 
Gminy w Oławie z dnia 28 kwietnia 2006 r. Rada 
Gminy w Oławie uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoşo-
nego w obrćbie wsi Godzikowice, w gminie Oława, 
zatwierdzonego uchwałą nr XLII/404/2006 Rady 
Gminy w Oławie z dnia 28 kwietnia 2006 r. po 
stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Oława zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/ 
/359/2005 Rady Gminy Oława z dnia 16 grudnia 
2005 r. ze zmianami: uchwała nr XXI/141/2008 Ra-
dy Gminy Oława z dnia 12 marca 2008 roku, 
uchwała nr XLVIII/314/2009 Rady Gminy Oława  
z dnia 27 listopada 2009 r. 

2.Granice obszaru objćtego uchwałą obejmują 
obszar nr 1, którego granice stanowią: północno- 
-zachodnia, północno-wschodnia i południowo- 
-wschodnia granica działki nr 505/6 dr, południo-
wo-wschodnia granica działki 566w, południowo- 
-zachodnia granica działki 533 dr, południowo- 
-zachodnia, północno-zachodnia i północno- 
-wschodnia granica działki 472/10, północno- 
-zachodnia granica działki 472/5 (obrćb Godzikowi-
ce). 

3. Integralnymi czćściami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 − rysunek zmiany planu miejsco-

wego w skali 1 : 1000, 
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu zmiany planu, 
3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie re-

alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

§ 2. 1. W uchwale nr XLII/404/2006 Rady Gmi-
ny w Oławie z dnia 28 kwietnia 2006 r. wprowadza 
sić nastćpujące zmiany: 
1) § 7 ust. 15 otrzymuj e brzmienie: 

dla obszaru nr 3 wyznacza sić strefć ochrony 
pośredniej ujćć i ŝródeł wody pitnej dla miasta 
Wrocławia. 

2) w § 9 dodaje sić ust. 3 w brzmieniu: 
Nowo odkryte stanowisko archeologiczne figu-
rujące w ewidencji zabytków pod numerem 
4/4/84-31 AZP − osada: kultury łuşyckiej, póŝno-
średniowieczna, nowoşytna. W jego obszarze 
oraz bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamie-
rzenia inwestycyjne wymagają przeprowadze-
nia wyprzedzających ratowniczych badań ar-
cheologicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowć lub dla innych robót niewymagają-
cych pozwolenia na budowć naleşy uzyskać po-
zwolenie właściwych organów ochrony zabyt-
ków na prowadzenie badań archeologicznych. 
Istnieje moşliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych − zasób ich ewidencji i reje-
stru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupeł-
nieniom. 

3) § 11 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
wysokość nowej i modernizowanej zabudowy 
do górnej krawćdzi dachu nie moşe przekraczać  
18,0 m, z zastrzeşeniem, şe dla obszaru 1 objć-
tego zmianą planu wysokość zabudowy mak-
symalnie 30,0 m, w odniesieniu do masztów, 
słupów, silosów oraz innych urządzeń techno-
logicznych dopuszcza sić wysokość do 60 m, 

4) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
dostawa wody z sieci wodociągowej z zastrze-
şeniem , şe dla obszaru 1 objćtego zmianą pla-
nu dopuszcza sić wykonanie indywidualnych 
ujćć wody, 

5) w § 31 ust. 1−3 skreśla sić słowo: ogólnospław-
nej, 

6) w § 32 ust. 1 skreśla sić słowo: ogólnospławnej, 
7) § 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

zakaz lokalizowania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych z zastrzeşeniem , şe dla ob-
szaru nr 1 we wsi Godzikowice objćtego zmianą 
dopuszcza sić lokalizacje napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, przewiduje sić realizacjć 
stacji 110/20kV GPZ wraz z trasą linii napo-
wietrznej dwutorowej 110kV od istniejących 
ciągów liniowych S-101, S-102. 

8) § 33 ust.6 otrzymuje brzmienie: 
budynki stacji trafo powinny nawiązywać formą 
architektoniczną do regionalnego stylu budow-
nictwa, wymagane dachy strome symetrycz-
nych połaciach, o kacie nachylenia 38°−45°, kry-
te dachówką (ceramiczna lub cementową w ko-
lorze naturalnym ceglastym, czerwonym), z za-
strzeşeniem, şe dla obszaru nr 1 we wsi Godzi-
kowice objćtego zmianą dopuszcza sić lokaliza-
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cje stacji trafo z dachem płaskim lub spadzistym 
o kacie nachylenia połaci dachowej do 45°, dla 
dachów spadzistych pokrycie dachówką lub 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej  
w kolorze w kolorze naturalnym ceglastym, 
czerwonym) 

§ 3. Dla terenu objćtego niniejszą uchwałą tra-
ci moc rysunek planu dla obszaru 1 w zakresie 
objćtym zmianą, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały nr LXVII/343/06 Rady Gminy Oława z dnia 
28 kwietnia 2006 r. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Oława. 

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Dariusz Witkowski 

_____________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, Dz. U.  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 1999, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/316/2009 Rady Gminy Oława z dnia 
27 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/316/2009 Rady Gminy Oława z dnia 
27 listopada 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoşonego w obrćbie wsi Godzikowice,  

w gminie Oława 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) Rada Gminy w Oławie stwierdza brak uwag zło-
şonych do projektu planu miejscowego. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/ 
/316/2009 Rady Gminy Oława z dnia 
27 listopada 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoşonego w obrćbie wsi Godzikowice,  

w gminie Oława 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) stwierdza sić brak zadań zapisanych w planie  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych Gminy. 
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UCHWAŁA NR LX/489/2010 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 12 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica dla niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania 

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 z póŝn. zm.) oraz 
art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 3c, 3e, 3f i 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala sić, co na-
stćpuje: 

§ 1. Dotacja z budşetu gminy udzielana jest 
osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzą-
cym:  
1)  przedszkole niepubliczne  
2)  niepubliczne zespoły wychowania przedszkol-

nego,  
3)  niepubliczne punkty przedszkolne.  

§ 2. Dotacji udziela sić na okres roku budşe-
towego na wniosek osoby prowadzącej niepu-
bliczne przedszkole lub inna formć wychowania 
przedszkolnego przedstawiony Wójtowi Gminy 
Świdnica nie póŝniej niş do 30 września roku po-

przedzającego rok udzielenia dotacji (wzór wnio-
sku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).  

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2 powinien 
zawierać:  
1)  nazwć organu prowadzącego placówkć,  
2)  nazwć i adres placówki wraz z numerem NIP 

oraz REGON,  
3)  numer i datć wpisu do ewidencji szkół i placó-

wek niepublicznych,  
4)  planowaną liczbć dzieci w placówce wraz z ad-

resem ich zamieszkania oraz datą urodzin,  
(w tym liczbć dzieci niebćdących mieszkańcami 
gminy),  

5)  wskazanie numeru rachunku bankowego, na 
który ma być przekazywana dotacja,  

6)  podpis i pieczątka osoby uprawnionej do skła-
dania wniosku.  

§ 4. 1.  Dotacja dla niepublicznego przedszkola 
przysługuje na kaşde dziecko w wieku 3−6 lat  


