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UCHWAŁA NR XXVII/244/10 

 RADY GMINY ŻARY 

 

z dnia 25 lutego 2010r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary dla 
terenu położonego w obrębie Olbrachtów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Żary” przyję-
tego uchwałą Nr: XII/113/2000 z dnia 27 kwietnia 
2000r. uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary dla 
terenu o powierzchni ca 4,5ha, określonego w za-
łączniku Nr 2 Olbrachtów do uchwały Nr VII/53/99 
Rady Gminy w Żarach z dnia 24 czerwca 1999r. 
i stwierdza się jej zgodność z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Żary".  

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1)  załącznik Nr 1 – rysunek zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu w skali 1:1 000, zawierający wyrys ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Żary;  

2)  załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania.  

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą  
Nr XXI/188/09 Rady Gminy Żary, z dnia 30 kwietnia 
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Żary dla terenu położonego  
w obrębie Olbrachtów.  

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary dla 
terenu położonego w obrębie Olbrachtów jest usta-
lenie przeznaczenia terenu dla funkcji mieszkalnej 
jednorodzinnej w strukturze wolno stojącej wraz 
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.  

2. Ustala się przedstawione na rysunku planu:  

1)  Podział terenu objętego zmianą planu na tereny 
o różnych zasadach zagospodarowania oraz 
symbole literowe tych terenów.  

2)  Nieprzekraczalne linie zabudowy.  

Rozdział 2 

przeznaczenie terenu  

§ 3. 1. Wyznacza się, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami tereny, dla których obowiązują usta-
lenia zawarte w ustępach jak niżej.  

2. Tereny oznaczone: 1 ÷ 5 MN - o funkcji miesz-
kalnej jednorodzinnej dla których:  

1)  ustala się: realizację zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej w strukturze wolno stojącej.  

2)  dopuszcza się:  

a)  realizację garażu dla samochodów osobo-
wych lub osobowych i dostawczych o do-
puszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony 
i nie przekraczających wymiarów: długości 
6,0m, wysokości 2,6m, jako budynek wolno 
stojący lub będący integralną częścią budyn-
ku mieszkalnego w liczbie nie przekraczającej 
trzech stanowisk łącznie,  

b)  realizację jednego parterowego budynku go-
spodarczego o powierzchni zabudowy do 
35m2,  

c)  realizację małej architektury w tym altan 
ogrodowych i małych basenów kąpielowych 
o głębokości do 1,5m,  

d)  podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  

e)  realizację zabudowy bliźniaczej,  

f)  łączenie dwóch sąsiednich działek w drodze 
ich scalenia,  

g)  prowadzenie działalności usługowej, w tym 
rzemieślniczej, z tym że powierzchnia prze-
znaczona na taką działalność nie może prze-
kraczać 25% powierzchni netto domu miesz-
kalnego powiększonej o powierzchnię netto 
garażu  

3)  zakazuje się:  

a)  prowadzenia działalności usługowej, rze-
mieślniczej lub innej, mogącej znacząco od-
działywać na środowisko,  

b)  realizacji i eksploatacji urządzeń związanych 
z komercyjną emisją sygnału radiowego  

3. Teren oznaczony: KD-14 - o funkcji głównej 
drogi dojazdowej do terenów MN, dla którego:  

1)  ustala się:  
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a)  włączenie do powiatowej oznaczonej Nr. ew: 
467; drogi do Milowic  

b)  szerokość w liniach rozgraniczenia – 14m  

2)  dopuszcza się: - realizację infrastruktury tech-
nicznej i oświetlenia ; 

3)  zakazuje się:  

a)  lokalizacji i eksploatacji obiektów usługowo-
handlowych  

b)  lokalizacji i eksploatacji nośników reklamo-
wych.  

4. Tereny oznaczone: KDW-10 - o funkcji dróg 
wewnętrznych, dla których:  

1)  ustala się:  

a)  szerokość w liniach rozgraniczenia – 10m  

b)  realizację utwardzonych jezdni i chodników.  

2)  dopuszcza się: realizację infrastruktury tech-
nicznej i oświetlenia  

3)  zakazuje się:  

a)  lokalizacji i eksploatacji obiektów usługowo-
handlowych,  

b)  lokalizacji i eksploatacji nośników reklamo-
wych.  

5. Teren oznaczony: KWX-6 - o funkcji ciągu pie-
szo jezdnego, dla którego:  

1)  ustala się: szerokość w liniach rozgraniczenia 
6,0m.  

2)  dopuszcza się: realizację infrastruktury tech-
nicznej i oświetlenia.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego  

§ 4. 1. Dla ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się:  

1)  Zachowanie linii zabudowy oraz gabarytów 
budynków mieszkalnych ustalonych w niniej-
szej uchwale  

2)  Zachowanie ustaleń niniejszej uchwały, doty-
czących lokalizacji obiektów towarzyszących 
obiektom o przeznaczeniu podstawowym.  

3)  Zasadę parkowania pojazdów mechanicznych 
w obrębie własnych nieruchomości.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego  

§ 5. 1. Dla ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego ustala się:  

1)  Realizację dróg dojazdowych i wewnętrznych,  

2)  Realizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej,  

3)  Obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej 
z części terenu przeznaczonej pod obiekty bu-
dowlane a następnie zagospodarowanie jej 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4)  Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, nie-
przekraczalne linie zabudowy w odległości 
12,0m od granicy terenu leśnego.  

5)  Zagospodarowanie wód opadowych zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. c. niniejszej 
uchwały.  

6)  Gromadzenie odpadów zgodnie z regulamina-
mi i zasadami obowiązującymi na terenie gmi-
ny.  

2. Zakazuje się:  

1)  Odprowadzania ścieków do wód gruntowych , 
powierzchniowych i do gruntu  

2)  Lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach odrębnych.  

3)  Lokalizacji stacji bazowych telefonii bezprze-
wodowej.  

4)  Stosowania jako źródła energii, paliw i urzą-
dzeń do ich spalania które nie spełniają wyma-
gań przepisów prawa o ochronie środowiska 
naturalnego.  

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 6. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury współczesnej ustala się:  

1)  Kształtowanie nowej zabudowy uwzględniające 
walory kulturowe zabytkowego układu rurali-
stycznego wsi Olbrachtów w tym zastosowanie 
bryły, formy i materiałów charakterystycznych 
dla historycznej zabudowy mieszkalnej Ol-
brachtowa o dużej wartości architektonicznej.  

2)  Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem, 
jest zobowiązany: wstrzymać wszelkie roboty 
mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostęp-
nych środków ten przedmiot i miejsce jego od-
krycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Lu-
buskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, a jeśli nie jest to możliwe, zawiadomić 
Wójta Gminy Żary.  

Rozdział 6 

Kształtowanie przestrzeni publicznej  

§ 7. Wyznacza się jako przestrzeń publiczną tere-
ny:  

1)  Teren głównej drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem KD-14.  

2)  Tereny wewnętrznych dróg dojazdowych.  

3)  Teren komunikacji pieszo jezdnej.  
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Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu  

§ 8. Jako obowiązujące parametry i zasady za-
gospodarowania terenu ustala się:  

1)  Nieprzekraczalne linie zabudowy  

a)  od granicy pasa drogowego drogi krajowej 
Nr 27 w odległości:10m i 15m, zgodnie z ry-
sunkiem planu,  

b)  od granicy pasa drogowego dróg wewnętrz-
nych w odległości 5m,  

c)  od granicy terenu lasu w odległości 12m  

2)  Powierzchnię wydzielanej działki nie mniejszą 
niż:  

a)  dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
wolno stojącej – 900m2,  

b)  dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
bliźniaczej – 750m2.  

3)  Zabudowaną powierzchnię działki budowlanej:  

a)  dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
wolno stojącej nie większą niż 30%,  

b)  dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
bliźniaczej nie większą niż 35%.  

4)  Powierzchnię biologicznie czynną działek bu-
dowlanych nie mniejszą niż 40% powierzchni 
działki.  

5)  Szerokość frontu działki nie mniejszą niż: 25m.  

§ 9. Jako obowiązujące parametry i zasady 
kształtowania zabudowy ustala się:  

1)  Wysokość budynku mierzona od poziomu 
terenu przy wejściu głównym budynku do poziomu 
kalenicy nie większa niż10 m.  

2)  Geometria dachu:  

a)  dachy dwu lub wielopołaciowe w tym dachy 
mansardowe,  

b)  pochylenie połaci głównych 450 – 600,  

c)  doświetlenie poddasza: lukarnami, oknami 
w ścianie szczytowej i/lub oknami dachowy-
mi.  

3)  Wykończenie zewnętrzne budynków:  

a)  pokrycia dachów dachówką ceramiczną lub 
inną w tradycyjnych odcieniach czerwieni 
i brązu,  

b)  wykończenie elewacji budynków: tynkami 
o barwach pastelowych z wykluczeniem 
okładzin ceramicznych jako dominującego 
materiału wykończenia ścian zewnętrznych 
i całkowitym wykluczeniem okładzin z two-
rzyw sztucznych,  

c)  detal architektoniczny ozdobny: z materiałów 
tradycyjnych w tym drewniany, metalowy, 
kamienny lub ceramiczny.  

Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie  

§ 10. Teren objęty zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy 
jest położony w sąsiedztwie obszarów: Natura 2000 
o nazwie „Uroczyska Borów Dolnośląskich”  
(Nr: PLH 080027) w odległości ca 600 m od tego 
obszaru, oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu 
o nazwie: „32- Las Żarski” i Obszaru Chronionego 
Krajobrazu o nazwie:”33- Bory Bogumiłowskie”.  
Na obszarach tych obowiązują określone przepisami 
odrębnymi ustalenia i zakazy, które zostały 
uwzględnione w treści niniejszej uchwały.  

Rozdział 9 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  

§ 1. 1. Utrzymuje się istniejący podział terenu  

2. Dopuszcza się scalenia terenów określone  
w § 3 ust. 2 pkt. 2 lit. f.  

Rozdział 10 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 
oraz określenie ich powiązań z układem 

zewnętrznym  

§ 12. 1. Dla terenu objętego planem wyznacza 
się system komunikacji na który składają się tereny:  

1)  Oznaczony symbolem KD-14 przeznaczony na 
dojazd główny do terenów oznaczonych sym-
bolami 1÷5MN,  

2)  Oznaczone symbolami KDW przeznaczone dla 
dojazdowych dróg wewnętrznych.  

3)  Oznaczony symbolem KWX przeznaczony dla 
komunikacji pieszo-jezdnej.  

2. Ustalony układ komunikacyjny łączy się z dro-
gą powiatową do Miłowic, posiadającą Nr. ew. 467.  

§ 13. 1. Dla terenu objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej ustala się:  

1)  W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a)  Dostawę wody z istniejącej sieci Ø 125mm 
należącej do systemu wodociągowego Ol-
brachtowa.  

b)  Budowę sieci wodociągowej o średnicy  
Ø 125mm i Ø 90mm, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem W i numerami od 1 do 5.  

c)  Wykonanie na sieciach wodociągowych hy-
drantów przeciwpożarowych naziemnych 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2)  W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych 
i wód opadowych:  

a)  Odprowadzenie ścieków sanitarnych przez 
układ kanalizacji sanitarnej do projektowa-
nego odrębnie systemu kanalizacji w Ol-
brachtowie.  

b)  Układ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjny, 
składający się z kanałów oznaczonych na ry-
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sunku planu symbolem KS i numerami: 1.2. , 
3. , 3.1.  

c)  Gromadzenie wody deszczowej na własnej 
działce w odpowiednich zbiornikach do tego 
przeznaczonych z wykorzystaniem dla celów 
gospodarczych i utrzymania zieleni.  

3)  Prowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej w ciągu pieszo – jezdnym KWX-6 w odle-
głości nie mniejszej niż 10 m od krawędzi jezdni 
drogi krajowej Nr 27.  

4)  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a)  Zasilanie z istniejącej stacji transformatoro-
wej zlokalizowanej poza granicą opracowa-
nia planu.  

b)  Wykorzystanie sieci kablowej niskiego napię-
cia istniejącej na terenie objętym planem.  

5)  W zakresie gospodarki odpadami: gromadzenie 
i usuwanie odpadów stałych zgodnie z obowią-
zującymi regulacjami prawnymi na terenie 
Gminy. Docelowo segregacja odpadów stałych. 

2. Dopuszcza się:  

1)  Budowę szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych na nieczystości płynne do czasu oddania 
do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie objętym planem.  

2)  Zabudowę istniejącego rowu melioracyjnego 
oznaczonego symbolem R-1, na długości ca 
40m, po uzyskaniu warunków i zgody zarządcy 
tego cieku.  

3. Zakazuje się:  

1)  Stosowania jako źródeł energii paliw i urządzeń 
do ich spalania, nie spełniających wymagań 
przepisów odrębnych dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego.  

2)  Odprowadzania wód opadowych zgromadzo-
nych na działkach budowlanych do gruntu.  

3)  Budowy i eksploatacji studni jako indywidual-
nych ujęć wody.  

Rozdział 11 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie 
i użytkowanie terenu  

§ 14. Tereny, dla których plan ustala inne prze-
znaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

Rozdział 12 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy  

§ 15. 1. W granicach objętych zmianą planu 
obowiązują ustalenia i ograniczeni dotyczące zabu-
dowy w tym zakaz zabudowy obiektami innymi niż 
określone niniejszą uchwałą.  

2. Sytuowanie budynków mieszkalnych w zespo-
le zabudowy oznaczonej symbolem 3MN, 4MN oraz 
5MN, musi uwzględniać oddziaływani drogi krajo-
wej w zakresie hałasu oraz obowiązek inwestora 
dostosowania budynku i zagospodarowania terenu 
działki do zabezpieczenia akustycznego przed nega-
tywnym wpływem hałasu i wibracji od DK Nr:27.  

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN na 
działce Nr:261/17 obowiązuje zakaz lokalizacji bu-
dynku mieszkalnego z uwagi na położenie cmenta-
rza.  

4. W zakresie ochrony środowiska obowiązuje 
zakaz prowadzenia działalności mogącej znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

5. W zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury 
obowiązują ustalenia rozdziałów Nr 5 i 7 niniejszej 
uchwały.  

6. W zakresie ochrony powierzchni terenu obo-
wiązuje użytkowanie gruntów zgodnie z ustaleniami 
niniejszej uchwały.  

Rozdział 13 

Stawki procentowe na podstawie których ustala się 
opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

§ 16. Ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu 
opłaty wynikającej z e wzrostu wartości nierucho-
mości.  

Rozdział 14 

Przepisy końcowe  

§ 17. Tracą moc ustalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Gminy Żary uchwalonego uchwałą Nr VII/53/99 Ra-
dy Gminy w Żarach z dnia 24 czerwca 1999 roku, 
w części załącznik Nr 2 wieś Olbrachtów dla terenu 
działki Nr 261/3.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żary.  

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

Przewodniczący Rady 
Marian Peszek 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVII/244/10 

Rady Gminy Żary 

z dnia 25 lutego 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/244/10 

Rady Gminy Żary 

z dnia 25 lutego 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie 
 o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze-
nnym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 
pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Żary roz-
strzyga, co następuje: 

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktu-
ry technicznej: 

1. finansowane przez gminę - nie przewiduje się 

2. finansowane przez inwestora zewnętrznego: 

1) budowa drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem KD-14 wraz ze zjazdem z drogi 
powiatowej, 

2) budowa dróg wewnętrznych, 

3) przełożenie istniejącego odcinka wodociągu 
oznaczonego symbolem WA-1 Ø125, 

4) budowa sieci gazowej, 

5) budowa sieci energetycznej, 

6) budowa ekranów akustycznych. 
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UCHWAŁA NR XXX/1/2010 

 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 

 

z dnia 3 marca 2010r. 
 

w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu 

 
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odra-
czania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu  
i jego jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej 
„należnościami”, od osób fizycznych, osób praw-
nych, a także jednostek organizacyjnych nieposiada-
jących osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużni-
kami”. 

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości, 
jeżeli: 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żad-
nego majątku albo pozostawiła majątek nie-
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych 
przepisów, albo pozostawiła przedmioty co-
dziennego użytku domowego, których łączna 
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł; 

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwe-
go rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 
braku majątku, z którego można by egzekwo-
wać należność, a odpowiedzialność z tytułu na-
leżności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 
trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności lub postępowanie egzekucyjne oka-
zało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes pu-
bliczny. 

2. W przypadkach uzasadnionych względami 
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasad-
nionym interesem Powiatu, na wniosek dłużnika: 

1) należności mogą być umarzane w części, 

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości 
lub części należności, 

3) płatność całości lub części należności może zo-
stać rozłożona na raty. 

3. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 i 2, 
następuje w formie porozumienia zawartego z dłuż-
nikiem, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1  
pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w for-
mie jednostronnego oświadczenia woli organu 
uprawnionego do udzielenia tej ulgi. 

5. Umorzenie części należności następuje  
z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części 
należności. W razie niedotrzymania ustalonego ter-


