
 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 

448 – Rady Miejskiej w Bardzie nr XXXV/232/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego częņci terenu wsi Opolnica 3221 

449 – Rady Miejskiej w  Dusznikach-Zdroju nr XLVI/242/09 z dnia 26 listopada 2009 r. 
sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dusznikach-Zdroju 3227 

450 – Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XLVII/267/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIV/184/04 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 4 listopada  
2004 r. w sprawie okreņlenia zasad gospodarki nieruchomoņciami stanowiącymi 
własnoņć Gminy Mirsk 3229 

451 – Rady Miasta Ņwieradów-Zdrój nr LXIV/341/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Uzdrowiska Czerniawa-Zdrój 3229 

452 – Rady Miasta Ņwieradów-Zdrój nr LXIV/342/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Uzdrowiska Ņwieradów-Zdrój 3239 

UCHWAŁY BUDŻETOWE  

453 – Rady Miejskiej w Stroniu Ņląskim nr XLVI/279/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w spra-
wie budżetu gminy na 2010 rok 3249 

454 – Rady Gminy Chojnów nr XLIII/257/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu 
gminy Chojnów na rok 2010 3276 

455 – Rady Gminy Męcinka nr XXXVIII/230/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyję-
cia budżetu gminy Męcinka na 2010 rok 3311 

ROZSTRZYGNIĘCIE  NADZORCZE 

456 – Wojewody Dolnoņląskiego nr NK.II.0911-7/571/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. stwier-
dzające nieważnoņć w częņci uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju  
nr XLVI/242/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w Dusznikach-Zdroju 3341 

POROZUMIENIE  

457 – Burmistrza Miasta Jawora, Zarządu Powiatu Jaworskiego nr 54/2009 z dnia  
30 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze 
zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej 3342 

 

 

448 
4 48 

UCHWAŁA NR XXXV/232/09 
 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

 z dnia 3 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica 

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, ze zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, ze zmianami),  
w związku z uchwałą nr XXIV/160/08 Rady Miej-

skiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
częņci terenu wsi Opolnica Rada Miejska w Bardzie 
po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego podejmuje następującą uchwałę: 

Nr 33 Wrocław, dnia 22 lutego 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego częņci terenu wsi Opolni-
ca w gminie Bardo obejmujący obszar jak na za-
łączniku graficznym. 

§ 2. 1. Integralną częņcią uchwały jest rysunek 
planu w skali 1 : 2000. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są po-
nadto: 
1)  rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
2)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiące załącznik 
nr 3. 

§ 3. 1. Następujące okreņlenia stosowane  
w uchwale oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-

czająca granicę dopuszczalnego wznoszenia 
budynków oraz okreņlonych w ustaleniach pla-
nu rodzajów budowli naziemnych niebędących 
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia tere-
nu i obiektami małej architektury;  

2) przepisy szczególne lub odrębne – aktualne  
w momencie wykonywania niniejszej uchwały 
przepisy prawne, 

3) przeznaczenie podstawowe – jest to częņć prze-
znaczenia terenu, która dominuje w danym te-
renie lub obszarze w sposób okreņlony ustale-
niami planu; 

4) teren – częņć obszaru wyznaczonego w rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem, 

5) uciążliwoņć – zjawiska lub stany utrudniające 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego ņrodo-
wiska, takie jak: szkodliwe promieniowanie  
i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ha-
łas, drgania (wibracje), zanieczyszczenia powie-
trza, zanieczyszczenia gruntu i wód, są to rów-
nież wszystkie rodzaje działalnoņci, których 
prowadzenie powoduje oddziaływanie na nie-
ruchomoņci przyległe do nieruchomoņci, na 
której terenie działalnoņć jest prowadzona, 

6) funkcja mieszkaniowa – wykorzystanie częņci 
budynku realizującego przeznaczenie podsta-
wowe terenu na jedno mieszkanie lub lokaliza-
cja jednego budynku jednorodzinnego zawiera-
jącego nie więcej niż dwa mieszkania, 

7) zieleń towarzysząca – formy roņlinnoņci takiej 
jak trawniki, krzewy, pojedyncze drzewa bądź 
ich zgrupowania uzupełniające i wzbogacające 
kompozycję podstawowego przeznaczenia te-
renu, 

8) obiekty małej architektury – elementy kompo-
zycyjne i funkcjonalne w postaci fontann, ławek, 
altan i instalacji plastycznych, 

9) pojęcia niezdefiniowane w niniejszej uchwale 
należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi lub w rozumieniu po-
tocznym, jeņli brak jest dla nich uregulowań 
prawnych. 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach, 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
4) strefa techniczna linii energetycznej 110 kV oraz 

planowanej 400 KV. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu 
oraz obszarów funkcjonalnych 

§ 5. 1. Ustaleniami planu objęto tereny wy-
znaczone w rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi lub granicami opracowania i okreņlono sym-
bolem literowym, których funkcje okreņlono poni-
żej: 
1) UGH.M.Z − teren zabudowy usługowej hotelo-

wo-gastronomicznej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej i zieleni towarzyszącej, 

2) KDL − teren drogi powiatowej kategorii lokal-
nej, 

3) KDW − tereny dróg wewnętrznych/transportu 
rolnego, 

4) Z − tereny zieleni, 
5) W − tereny cieków i wód płynących. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się przeznaczenie podstawowe okreņlone zesta-
wem liter, poza tym okreņla się przeznaczenie do-
puszczalne oraz warunki ich dopuszczenia −  
w dalszej częņci uchwały. 

3. Przedmiotowe tereny mogą być w całoņci 
przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem 
podstawowym lub częņciowo także na cele prze-
znaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalo-
nych w dalszej częņci uchwały. 

§ 6. W zakresie ogólnych zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
1) Ukształtowania wymagają: 

a) formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
b) hierarchiczny układ komunikacyjny; 

2) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia  
w zagospodarowaniu terenów służące ochronie 
i kształtowaniu ładu przestrzennego okreņlają 
przepisy niniejszej uchwały zawarte w roz-
dziale 3. 

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony ņro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala 
się: 

1. obszar objęty planem położony jest w Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich  
i Sowich, należy przestrzegać obowiązujących na 
tym terenie wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych, 

2. na całym obszarze objętym planem na eta-
pie projektowania inwestycji należy w przypadku 
stwierdzenia takiej koniecznoņci przewidzieć wy-
konanie opaskowego rurociągu drenarskiego, do 
którego będą podłączone wszelkie napotkane  
i przerwane rurociągi drenarskie, by umożliwić 
odwodnienie terenów przyległych, 
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3. obowiązek zachowania w odpowiednich 
proporcjach „powierzchni biologicznie czynnych” 
w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy. 

§ 8. 1. W zakresie ogólnych zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej nie ustala się stref i obszarów 
ochrony konserwatorskiej.  

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podjęcie 
ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe 
właņciwego konserwator zabytków zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.  

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, ustala się: 

1. Strefę techniczną istniejącej linii energe-
tycznej 110 kV i planowanej 400 kV obejmującej 
obszar jak na rysunku planu, na której obowiązuje 
zakaz wznoszenia budynków okreņlonych w usta-
leniach planu i innych budowli, niebędących li-
niami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu  
i obiektami małej architektury. 

2. Zakaz dla strefy, o której mowa w ust. 1, nie 
dotyczy terenów komunikacji oraz obiektów zwią-
zanych z jej obsługą. 

3. Obszar objęty planem miejscowym położo-
ny jest w całoņci w strefie ochrony poņredniej ujęć 
i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, usta-
nowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu nr RLSgwl 053/17/74 z dnia 31 marca 
1974 r. – w przedmiotowej strefie obowiązują na-
kazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów 
szczególnych. 

§ 9. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej komunalnej 

sieci wodociągowej, 
2) do czasu realizacji inwestycji gminnej dopusz-

cza się realizację indywidualnych ujęć wody. 
3. W zakresie odprowadzania ņcieków komu-

nalnych i przemysłowych ustala się: 
1) odprowadzenie ņcieków komunalnych docelo-

wo do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej,  
2) dopuszcza się tymczasowo odprowadzenie 

ņcieków do zbiorników bezodpływowych lub 
zastosowanie innych systemów odprowadzenia 
ņcieków zgodnych z obowiązującymi przepisa-
mi i normami oraz warunkami lokalnymi. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do gruntu, 
2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 

zatrzymaniu wód w obrębie terenu w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających i 
zbiorników wodnych, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa ich użytkowania, 

3) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci i 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposób jej przebudowy, 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1) dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-

cej sieci ņredniego i niskiego napięcia, 
2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-

nych ņredniego i niskiego napięcia, 
3) możliwoņć wykorzystania energii elektrycznej 

do celów grzewczych, 
4) rozbudowa i przebudowa sieci niskiego i ņred-

niego napięcia na obszarze objętym planem 
wyłącznie w postaci przewodów doziemnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła opartych  

o gaz, energię elektryczną, paliwa stałe nisko-
emisyjne oraz inne odnawialne źródła energii. 

7. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) budowę sieci telekomunikacyjnej, w tym ņwia-

tłowodowej w postaci przewodów doziemnych. 
8. W zakresie urządzeń i instalacji telefonii 

komórkowej obowiązuje zakaz lokalizacji masztów 
antenowych na całym obszarze objętym uchwałą. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady okreņlone w odrębnych 
przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemni-
ków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 10. Nie okreņla się zasad w zakresie sposobu 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla kategorii użytkowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

UGH.M.Z, KDL, KDW.1, KDW.2, Z.1, Z.2, W.1, W.2 

§ 11. 1. Dla terenu zabudowy usługowej hote-
lowo-gastronomicznej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej i zieleni towarzyszącej, oznaczone-
go na rysunku planu symbolem UGH.M.Z, ustala 
się następujące zasady w zakresie parametrów  
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gaba-
rytów obiektów i wskaźników intensywnoņci zabu-
dowy: 

1) na wymienionym terenie zezwala się na loka-
lizowanie następujących obiektów: 
a) budynki przeznaczone na hotele, restaura-

cje, obsługę imprez, aktywnoņci sportowej 
i rekreacyjnej wraz z obsługującą je komu-
nikacją oraz infrastrukturą techniczną, 

b) obiekty gastronomiczne, 
c) instalacje i urządzenia sportowe i rekre-

acyjne niebędące budynkami, 
2) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełnia-

jącego przeznaczenia terenu funkcji mieszka-
niowej oraz zieleni towarzyszącej bez okreņla-
nia wzajemnych proporcji, 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
wewnątrz terenu UGH.M.Z w odległoņci 6,0 m 
od linii rozgraniczającej tego terenu dla strony 
zachodniej, północnej i wschodniej, dla strony 
południowej linia pokrywa się z północną gra-
nicą strefy technicznej linii EE, 

4) od strony północno-wschodniej zaleca się sy-
tuowanie obiektów w odległoņci min. 5,0 m 
od górnej krawędzi skarpy potoku Wilcza, 
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5) ze względu na możliwoņć wystąpienia niebez-
pieczeństwa zalania wodami powodziowymi 
należy poziom ÷0,00 budynku przyjmować co 
najmniej 0,6 m powyżej istniejącego terenu, 
nie zaleca się podpiwniczenia obiektów, 

6) powierzchnie zabudowy budynków nie mogą 
przekroczyć 30% powierzchni terenu 
UGH.M.Z, 

7) powierzchnia biologicznie czynna terenu 
UGH.M.Z powinna zajmować co najmniej 30% 
jego powierzchni, 

8)  budynki usługowe lub mieszkalne nie mogą 
przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych, 
w tym poddasze, 

9) wysokoņć budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 13,0 m, 

10) ustala się dopuszczalne formy dachów dla 
zabudowy mieszkaniowej: 
a) kalenicowe − dwuspadowe, symetryczne  

o nachyleniu połaci w przedziale od 40−45°, 
b) kalenicowe − wielospadowe, symetryczne  

z ewentualnymi naczółkami, o nachyleniu 
połaci w przedziale od 40 − 45°, 

c) dopuszcza się drugie prostopadłe kalenice, 
lukarny, itp., 

11) ustala się dopuszczalne formy dachów dla 
zabudowy usługowej gastronomiczno-
hotelowej: 
a) kalenicowe − wielospadowe, symetryczne  

z ewentualnymi naczółkami, o nachyleniu 
połaci w przedziale od 40−45°, 

b) dopuszcza się drugie prostopadłe kalenice, 
lukarny, itp., 

12) budynki gospodarcze lub garaże wolno stoją-
ce mogą być wyłącznie parterowe i winny 
mieć formę dachu odpowiadającą formie da-
chu na budynku mieszkalnym lub usługowym, 
liczba obiektów gospodarczych nie może 
przekraczać 2, 
2. W zakresie szczegółowych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się w 
przypadku lokalizacji zabudowy usługowej gastro-
nomiczno-hotelowej obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem mi-
nimum 1 stanowiska postojowego na każdy pokój 
hotelowy oraz dodatkowo 1 stanowiska na każde 
rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej usług 
gastronomicznych w obrębie terenu inwestycji. 

§ 12. 1. Dla terenu komunikacji, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem KDL, ustala się na-
stępujące zasady w zakresie wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-

nych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg 
związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, 

2) dopuszczalne parametry reklam wolno stoją-
cych okreņli zarządca drogi. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDL ustala się następujące zasady  
w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) szerokoņci w liniach rozgraniczających drogi – 

15,0 m, to jest po 7,5 m licząc os osi istniejące-
go pasa ruchu w obydwu kierunkach. 

§ 13. 1. Dla terenów komunikacji, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDW.1 oraz KDW.2, 
ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych: 
1) ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-

nych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg 
związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, 

2) dopuszczalne parametry reklam wolno stoją-
cych okreņli zarządca drogi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDW.1 oraz KDW.2 ustala się następu-
jące zasady w zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 
1) szerokoņci w liniach rozgraniczających drogi 

wewnętrznej – min 6,0 m,  
2) drogi wewnętrzne mogą być zaliczone do kate-

gorii dróg gminnych w trybie odrębnej uchwa-
ły; w takim przypadku do tych dróg odnoszą się 
ustalenia planu odpowiadające okreņlonej kate-
gorii technicznej,  

3) dopuszcza się realizację zatok postojowych, 
4) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych 

należy w miarę możliwoņci prowadzić wszelkie 
sieci infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu komunikacji oznaczonego na ry-
sunku planu KDW.1 oraz KDW.2, ustala się nastę-
pujące zasady obsługi terenów zabudowanych lub 
przeznaczonych pod zabudowę: 
1)  obsługa terenu UGH.M.Z. 

§ 14. 1. Dla terenów zieleni, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami Z.1 oraz Z.2 ustala się 
następujące zasady w zakresie kształtowania tere-
nów zielonych: 
1) dopuszcza się formy roņlinnoņci w postaci 

trawników, krzewów, pojedynczych drzew i ich 
zgrupowań, 

2) dopuszcza się tworzenie ņcieżek pieszych i ro-
werowych, realizację urządzeń reklamowych 
itp., 

3) zakazuje się wycinania istniejących drzew, 
4) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli. 

§ 15. 1. Dla terenów cieków i wód płynących, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami W.1 
oraz W.2, ustala się następujące zasady w zakresie 
kształtowania tych terenów: 
1) poza korytem dopuszcza się formy roņlinnoņci 

w postaci trawników, krzewów, pojedynczych 
drzew i ich zgrupowań, dopuszcza się tworzenie 
ņcieżek pieszych, kładek oraz obiektów małej 
architektury, 

2) zakazuje się wycinania istniejących drzew, 
3) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli, 
4) zezwala się regulację linii brzegowej i obudowę 

za zgodą administratora cieku. 
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Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 16. Ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDL, KDW.1 oraz KDW.2 nie ustala się, 
2) dla pozostałych terenów w wysokoņci 30%. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Bardo. 

§18. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoņląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Kazimiera Szymańska 
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Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/232/ 
/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia  
3 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/232/ 
/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia  
3 grudnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia  uwag wniesionych do projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego 

 
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 późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Bardzie rozstrzyga, 
co następuje: 

§ 1. W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu za ņrodowisko 
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały XXXV/232/ 
/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia  
3 grudnia 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszy-
mi zmianami) Rada Miejska w Bardzie rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 
wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej 
nie wymaga wydatków z budżetu gminy.  
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UCHWAŁA NR XLVI/242/09 
 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dusznikach-Zdroju 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 
i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. 
zm.) Rada Miasta Dusznik-Zdrój uchwala: 

§ 1. Wprowadza się regulamin cmentarza ko-
munalnego w Dusznikach-Zdroju, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/88/2000 Rady 
Miejskiej z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie opłat 

za korzystanie z cmentarza komunalnego w Dusz-
nikach-Zdroju.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Dusznik-Zdroju.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zdzisław Cetnarowicz

 


