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w ”rzy”adku wydania ”rzez sąd rodzinny zgody na 
urlopowanie dziecka. Zwolnienie nastę”uje w ”rzy-
”adku, gdy urlo”owanie trwa dJuwej niw siedem dni 
w miesiącu, a dziecko ”rzebywa ”od o”ieką rodzi-
cówŁ Warunkiem jest udokumentowanie urlo”owa-
nia dziecka w terminie nie dJuwszym niw 7 dni od 
dnia roz”oczęcia okresu urlo”owaniaŁ  

§ 8 

Od czynno`ci ”ostę”owania administracyjnego 
dotyczącego wydania decyzji o od”Jatno`ci osób 
zobowiązanych za ”obyt dziecka lub osoby ”eJno-
letniej w rodzinie zastę”czej odstę”uje się w ”rzy-
padku, gdy: 
1) nieznane jest miejsce ”obytu osoby zobowiąza-

nej do ponoszenia od”Jatno`ci; 
2) rodzic dziecka jest nieletni, odstę”uje się do 

czasu uzyskania przez rodzica biologicznego peJ-
noletno`ci; 

3) rodzic ”Jaci alimenty na dziecko umieszczone 
w rodzinie zastę”czejŁ  

 

§ 9 

Wykonanie uchwaJy ”owierza się źarządowi Powia-
tu Zgorzeleckiego.  

§ ńŃ 

Traci moc uchwaJa nr LIV/315/2006 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w spra-
wie okre`lenia warunków czę`ciowego lub caJkowi-
tego zwalniania z o”Jat za ”obyt dziecka w rodzinie 
zastę”czejŁ 

§ ńń 

UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni, od 
daty o”ublikowania w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śolno`ląskiegoŁ 
 
 
 PRźśWOŚNICźĄCŹ 
 RADY POWIATU 

 STANISIAW vUK 

 
 
 
 
 

2005 

UCHWAIA RAŚŹ MIśJSKIśJ W BOLKOWIś 

NR XXXI/211/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzennego gminy Bolków dla terenów ”oJowonych w obrębach Stare 
         Rochowice oraz Wolbromek i Bolków ｦ obszar ”lanistyczny ｭAｬ 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst jednolity ŚzŁ U. Nr 142, poz. 1591 z  
2001 rŁ ze zmianami) w związku z uchwaJą nr XIIIł87łŃ7 Rady Miejskiej w 
Bolkowie z dnia 26 ”audziernika 2ŃŃ7 rŁ z ”óuniejszą zmianą, ”o stwierdze-
niu zgodno`ci ”rzyjętych rozwiązaL z ustaleniami studium uwarunkowaL i 
kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Bolków, uchwalonego 
uchwaJą nr XIXłń44ł2ŃŃŃ Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 17 marca 
2000 rŁ z ”óuniejszymi zmianami Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co 
nastę”uje: 

 
 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ ń 

1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zago-
s”odarowania ”rzestrzennego gminy Bolków dla 
terenów ”oJowonych w obrębach Stare Rocho-
wice oraz Wolbromek i Bolków ｦ obszar plani-
styczny ｭAｬŁ 

2. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu ozna-
czono na ma”ie w skali ń:2ŃŃŃ, stanowiącej za-
Jącznik graficzny nr ń do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są 
nastę”ujące zaJączniki: 
1) zaJącznik nr ń ｦ rysunek zmiany planu spo-

rządzony na ma”ie w skali ń:2ŃŃŃ,  

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, 

4. źaJącznik nr 2  nie stanowi ustaleL zmiany ”la-
nu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-
strzennego, 

3) zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-
brazu kulturowego, 
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  4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 

  5) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-
wania przestrzeni publicznych, 

  6) ”arametrów i wskauników ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskauników intensywno`ci zabudowy, 

  7) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-
nów lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”i-
sów, w tym terenów górniczych, a takwe 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemi, 

  8) szczegóJowych zasad i warunków scalania 
i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych zmianą 
planu miejscowego, 

  9) szczególnych warunków zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowa-
niu, w tym zakazów zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

11) s”osobów i terminów tymczasowego zago-
s”odarowania, urządzania i uwytkowania te-
renów, 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się o”Jatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2 

Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mo-
wa o: 
1) zmianie planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bolków dla terenów ”oJowo-
nych w obrębach Stare Rochowice oraz Wol-
bromek i Bolków ｦ obszar ”lanistyczny ｭAｬ, 

2) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyod-
rębniony na rysunku ”lanu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem literowym i numerem, 

3) stanie istniejącym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
stan w dniu wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy, 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć  ”rzeznaczenie, które w ra-
mach realizacji zmiany ”lanu winno stać się do-
minującą formą wykorzystania terenuŁ W ra-
mach ”rzeznaczenia ”odstawowego mieszczą 
się elementy zagos”odarowania towarzyszącego 
warunkujące ”rawidJową realizacji funkcji pod-
stawowej, 

5) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie, które mowe 
być realizowane jako uzu”eJnienie funkcji ”od-
stawowej, na terenach, na których do”uszczają  
je ”rze”isy szczegóJowe niniejszej uchwaJy, oraz 
w sto”niu okre`lonym tymi ”rze”isami, 

6) terenach zabudowy usJugowej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć funkcję terenów i obiektów sJuwących 
dziaJalno`ci z zakresu:  
a) ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowe-

go i odnowy biologicznej, 
b) turystyki i hotelarstwa, 
c) gastronomii, 

d) rekreacji i wypoczynku, 
e) sportu, 
f) o”ieki s”oJecznej, 
g) handlu detalicznego o powierzchni sprzeda-

wowej nie”rzekraczającej 4ŃŃ m2, 
  7) obowiązującej linii rozgraniczającej ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny 
o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach za-
gos”odarowania, której ”rzebieg oznaczony na 
rysunkach zmiany ”lanu ma charakter wiąwący 
i nie mowe ulegać ”rzesunięciu, 

  8) orientacyjnej linii rozgraniczającej ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której ”rzebieg okre`lony na rysunkach zmiany 
”lanu mowe ”odlegać ”rzesunięciu na warun-
kach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych 
zmiany planu, 

  9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, która nie mowe być ”rzekro-
czona przy sytuowaniu budynku,  

10) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć warto`ć stanowiącą stosu-
nek ”owierzchni caJkowitej kondygnacji nad-
ziemnych staJych obiektów zlokalizowanych 
w obrębie dziaJki do ”owierzchni tej dziaJkiŁ Je-
weli zmiana ”lanu ustala zakaz ”odziaJu terenu, 
wskaunik intensywno`ci zabudowy odnosi się 
do caJego terenu. 

11) wskauniku zabudowy dziaJkiłterenu ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć warto`ć stanowiącą stosu-
nek ”owierzchni zabudowy staJych obiektów 
zlokalizowanych w obrębie dziaJkiłterenu do 
”owierzchni tej dziaJkił terenu,  

12) dachu symetrycznym ｦ nalewy ”rzez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia ”o-
Jaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi 
(osiach) gJównej bryJy budynku, 

13) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to rozu-
mieć wysoko`ć mierzoną od `redniej rzędnej 
terenu w miejscu posadowienia budynku do je-
go najwywszego punktu, 

14) no`niku reklamowym ｦ nalewy ”rzez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, nie”eJniące równocze-
`nie innych funkcji, 

15) obowiązujących ”rze”isach szczególnych ｦ 
nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ”rawa ”o-
wszechnego i wydawane na ich podstawie nie-
zalewne od ”lanu decyzje administracyjne, 
obowiązujące w dniu wej`cia w wycie niniejszej 
uchwaJy oraz  w”rowadzane w terminach ”óu-
niejszych. 

§ 3 

1. Nastę”ujące oznaczenia w rysunkach zmiany 
”lanu są ustaleniami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny 

o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-
dach zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-
dach zagos”odarowania, z zastrzeweniem 
ustaleL szczegóJowych niniejszej uchwaJy, 

3) ”rzeznaczenie terenów ｦ wyrawone na rysun-
ku planu symbolami literowymi i numerami,  
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4) oznaczenie dotyczące ciągu ”ieszo-jezdnego, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) strefy zieleni z zagospodarowaniem wypo-

czynkowym, 
7) granica obszaru objętego zmianą ”lanu, ro-

zumiana jako towsama z ”rzylegJymi do niej 
liniami rozgraniczającymiŁ 

2. PozostaJe oznaczenia zawarte na rysunku ”lanu 
mają charakter informacyjny i wskazują na wy-
móg ”od”orządkowania dziaJalno`ci inwestycyj-
nej dodatkowym rygorom wynikającym z ”rze”i-
sów szczególnych. 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWE 

§ 4 

PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ LINIE 
ROźGRANICźAJĄCś TśRśNŹ O RÓvNŹM 
PRZEZNACZENIU LUB RÓvNŹCH źASAŚACH 
                    ZAGOSPODAROWANIA 

Teren U,ZP.1: 

1) przeznaczenie podstawowe teren zabudowy 
usJugowej o której mowa w ”arŁ 2 ”kt 6 niniej-
szej uchwaJy oraz teren zieleni urządzonej, 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) 4 lokale mieszkalne realizowane na rzecz 

przeznaczenia podstawowego, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, 
c) wody ”owierzchniowe `ródlądowe (cieki 

i oczka wodne), 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca mowe ulec 

”rzesunięciu w zakresie 2,ŃŃ m, ”od warunkiem 
zachowania minimalnej szeroko`ci ciągu ”ieszo- 
-jezdnego KDp-j.1 na poziomie 6,00 m. 

§ 5 

źASAŚŹ OCHRONŹ I KSźTAITOWANIA IAŚU 
PRZESTRZENNEGO, KRAJOBRAZU KULTUROWE-
GO, ŚźIśŚźICTWA KULTUROWśGO, źABŹTKÓW 
I ŚÓBR KULTURŹ WSPÓICźśSNśJ, A TAKvś 
PARAMśTRŹ I WSKAtNIKI KSźTAITOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY 
OBIśKTÓW I WSKAtNIKI INTśNSŹWNO_CI 
                           ZABUDOWY 

Teren U,ZP.1: 

1) w”rowadza się nastę”ujące zasady ksztaJtowa-
nia Jadu ”rzestrzennego i krajobrazu kulturowe-
go: 
a) zabudowa kubaturowa mowe być lokalizowa-

na wyJącznie: 
ｦ w obszarze wyznaczonym nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy, 
ｦ poza ww. obszarem, przy ograniczeniach 

zawartych w podpunkcie b, 
b) ”oza obszarem, o którym mowa ”owywej, 

do”uszcza się usytuowanie: 
ｦ ń ”arterowego budynku mieszczącego 

funkcje administracyjno-biurowe i/lub go-
spodarcze o powierzchni zabudowy do 

200 m2, usytuowanego w rejonie wjazdu 
na teren U,ZP.1, 

ｦ doj`ć, dojazdów i otwartych ”arkingów, 
ｦ terenowych obiektów s”ortowych, 
ｦ zagospodarowania o charakterze parko-

wym, w tym maJej architektury, oczek 
i cieków wodnych, 

ｦ obiektów i urządzeL infrastruktury tech-
nicznej sJuwących obsJudze terenu, a takwe 
lokalnych i magistralnych sieci infrastruk-
tury technicznej, 

c) rozplanowanie zabudowy i zagospodarowanie 
terenu nalewy uksztaJtować w o”arciu o ”ro-
jekt zagospodarowania terenu wykonany dla 
caJego terenu, 

d) maksymalna liczba budynków lokalizowanych 
w obrębie terenu ｦ 3, 

e) na terenach oznaczonych na rysunku zmiany 
planu jako strefy zieleni z zagospodarowa-
niem wy”oczynkowym wyklucza się lokaliza-
cję ciągów komunikacji koJowej oraz w”ro-
wadzania nawierzchni utwardzonych, 

2) ustala się nastę”ujące wymagania architekto-
niczne dotyczące ”rojektowanej zabudowy: 
a) maksymalna wysoko`ć zabudowy ｦ 

16,00 m, 

b) maksymalna wysoko`ć oka”ów ｦ 10,00 m, 

c) dachy ｦ symetryczne, o jednakowym kącie 
nachylenia ”oJaci zawartym w zakresie 
40ｦ480, kryte dachówką, 

d) ”odstawowe materiaJy wykoLczeniowe ele-
wacji ｦ tynk, drewno, kamieL naturalny, 

3) ewentualne garawe mogą być lokalizowane wy-
Jącznie jako wbudowane w budynkach ”rzezna-
czenia podstawowego. 

4) ustala się nastę”ujące wskauniki wykorzystania 
terenu:  

a) wskaunik zabudowy terenu maksimum ｦ 
0,20, 

b) wskaunik intensywno`ci zabudowy maksi-
mum 0,70, 

5) ustala się nastę”ujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 
a) w obrębie terenu U, źPŁń zlokalizowane jest 

stanowisko archeologiczne nr 4/3 (83-19) ｦ 
`lad osadnictwa ｦ `redniowiecze, 

b) na wszelkie prace prowadzone w rejonie sta-
nowiska archeologicznego nalewy uzyskać 
zgodę Wojewódzkiego Konserwatora źabyt-
ków ﾀ zgodnie z wymaganiami ”rze”isów 
szczególnych, 

c) w ”rzy”adku odkrycia ”odczas robót ziem-
nych ”rzedmiotów, co do których istnieje 
”rzy”uszczenie, we mogą być zabytkami, na-
lewy stosować ”rze”isy ustawy o ochronie 
zabytków i o”iece nad zabytkami. 

§ 6 

WŹMAGANIA WŹNIKAJĄCś ź POTRźśB 
KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI PUBLICźNŹCH 

Tereny U,ZP.1 ｦ nie ustala sięŁ 
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§ 7 

źASAŚŹ OCHRONŹ _ROŚOWISKA I PRźŹROŚŹ 

Teren U,ZP.1: 

1) energię dla celów grzewczych i technologicz-
nych nalewy ”ozyskiwać z wykluczeniem ”aliw 
staJych, za wyjątkiem biomasy, 

2) teren U,źPŁń ze względów akustycznych kwali-
fikuje się jako ”rzeznaczony na cele uzdrowi-
skowe zgodnie art. 114 ustawy Prawo ochrony 
`rodowiska, 

3) ustala się minimalny wskaunik terenów biolo-
gicznie czynnych na poziomie 60%, 

4) ewentualna uciąwliwo`ć związana z dziaJalno`cią 
”rowadzoną w obrębie terenu nie mowe ”rzekra-
czać jego granic, 

5) rozwiązania w zakresie infrastruktury technicz-
nej oraz zagos”odarowania terenu nalewy ”od”o-
rządkować wymaganiom związanym z ochroną 
wystę”ujących w obrębie terenu udokumento-
wanych zJów wód mineralnych,   

6) gos”odarkę od”adami nalewy trwale rozwiązać 
w o”arciu o obowiązujące ”rze”isy szczególneŁ 

§ 8 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TśRśNÓW LUB OBIśKTÓW  POŚLśGAJĄCŹCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
OŚRĘBNŹCH PRźśPISÓW, W TŹM TśRśNÓW 
GÓRNICźŹCH, A TAKvś NARAvONŹCH NA 
NIśBśźPIśCźśKSTWO POWOŚźI ORAź 
   źAGROvONŹCH OSUWANIśM SIĘ MAS źIśMI  

Teren U,ZP.1: 

1) caJy teren jest usytuowany w obrębie zJowa wód 
leczniczychŁ Orientacyjną lokalizację studni 
i odwiertów oznaczono na rysunku zmiany ”la-
nu. Zmiana planu nie wprowadza dodatkowych 
wymagaL wynikających z wwŁ uwarunkowania 
”onad obowiązujące ”rze”isy szczególne, 

2) w obrębie terenu nie wystę”ują: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi, 
c) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych. 

§ 9 

SźCźśGÓIOWś źASAŚŹ I WARUNKI SCALANIA 
I POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI OBJĘTŹCH 
           źMIANĄ PLANU MIśJSCOWśGO 

Tereny U,ZP.1 ｦ nie do”uszcza się ”odziaJu terenu 
na dziaJki budowlaneŁ 

§ ńŃ 

SźCźśGÓLNś WARUNKI źAGOSPOŚAROWANIA 
TśRśNÓW ORAź OGRANICźśNIA W ICH 
 UvŹTKOWANIU, W TŹM źAKAźŹ źABUŚOWŹ 

Tereny U,ZP.1 ｦ nie ustala sięŁ 

§ ńń 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDO-
WŹ SŹSTśMÓW KOMUNIKACJI I INFRA- 
                STRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. Ustala się nastę”ujące wymagania dla ciągu 
pieszo-jezdnego KD/p-j.1: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ mi-

nimum 6,00 m, 
2) do”uszczalne ”rzesunięcie orientacyjnej linii 

rozgraniczającej ｦ 5,00 m przy zachowaniu 
wymagaL dotŁ minimalnej szeroko`ci ciągu, 

3) dopuszczalne prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach okre`lonych ”rzez 
zarządcę i ”rze”isy szczególneŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w odniesieniu do terenu U,ZP.1: 
a) zao”atrzenie w wodę ustala się z gminnej 

sieci wodociągowej lub z wJasnego ujęcia, 
b)  gos”odarkę `ciekową nalewy rozwiązać 

w o”arciu o rozwiązanie indywidualne, 
c) wy”osawenie w ”ozostaJe media nalewy roz-

wiązać w o”arciu o warunki okre`lone ”rzez 
gestorów sieci, 

d) w obrębie terenu do”uszcza się lokalizację 
1 masztu stacji bazowych telefonii komórko-
wej. 

§ ń2 

SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGO-
SPOŚAROWANIA, URźĄŚźANIA I UvŹTKOWANIA 
                             TERśNÓW  

1. Teren U,ZP.1 ｦ nie ustala sięŁ 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ ń3 

Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą ustaleniu 
o”Jaty, o której mowa  w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ｦ 
w wysoko`ci Ń,ń%Ł  

§ ń4 

Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmi-
strzowi Bolkowa. 

§ ń5 

UchwaJa wchodzi w wycie w terminie 3Ń dni od 
daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śolno`ląskiegoŁ  
 
 
 
 PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 MAREK JANAS 

 
 
 
 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Śolno`ląskiego Nr 95 ｦ  11536  ｦ Poz. 2005 

źaJącznik nr ń do uchwaJy Rady Miej-
skiej w Bolkowie nr XXXI/211/09 
z dnia 27 marca 2009 r. (poz. 2005) 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Śolno`ląskiego Nr 95 ｦ  11537  ｦ Poz. 2005 i 2006 

źaJącznik nr 2 do uchwaJy Rady Miej-
skiej w Bolkowie nr XXXI/211/09 
z dnia 27 marca 2009 r. (poz. 2005) 

 
 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI, źAPISANŹCH W PLANIś, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Bolków dla terenów ”oJowonych w obrębach Stare Rochowice oraz Wolbromek 
i Bolków ｦ obszar ”lanistyczny ｭAｬ, ”o stronie gminy nie wystą”ią  obligatoryjne zobowią-
zania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy i są wynikiem uchwalenia zmiany planu. 
 

 
 
 
 
 

2006 

UCHWAIA RAŚŹ MIśJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

NR XXXV/253/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie zasad i trybu udzielania sty”endiów absolwentom 
szkóJ ”onadgimnazjalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r. Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) 
Rada Miejska w Brzegu Śolnym uchwala, co nastę”uje: 

 
 

§ ń 

1. Ustanawia się Program Sty”endialny, którego 
celem jest wspieranie uzdolnionych absolwen-
tów szkóJ ”onadgimnazjalnychŁ 

2. O uzyskanie `wiadczenia ”ienięwnego wy”Jaca-
nego w ramach Programu Stypendialnego zwa-
nego dalej sty”endium mogą ubiegać się absol-
wenci szkóJ ”onadgimnazjalnych, w których na-
uka koLczy się egzaminem maturalnym. 

§ 2 

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o sty”en-
dium jest: 
1) staJe zamieszkiwanie i staJe zameldowanie 

w Gminie Brzeg Dolny, przynajmniej przez okres 
ksztaJcenia w szkole ”onadgimnazjalnej; 

2) uzyskanie najwywszej w szkole sumy liczby 
”unktów z wybranych dwóch ”rzedmiotów 
zdawanych na egzaminie maturalnym na pozio-
mie rozszerzonym;  

3) uzyskanie `redniej ocen z ”rzedmiotów obo-
wiązkowych, wymienionych na `wiadectwie 
ukoLczenia szkoJy nie mniejszej niw 4,75; 

4) ”odjęcie nauki na stacjonarnych studiach dzien-
nych 

lub ”rzy s”eJnieniu wymogów z ”kt ń i 4 uzyskanie  
”rzez ucznia tytuJu laureata I, II lub III miejsca 
w ogólno”olskiej  olim”iadzie ”rzedmiotowejŁ 

§ 3 

1. Wnioski o udzielenie sty”endiów zgJaszają 
absolwenci do Burmistrza, w terminie do 
15 wrze`nia roku kalendarzowego, w którym 
zdano egzamin maturalny. 

2. Wnioski winny zawierać: 
1) informację dyrektora szkoJy ”otwierdzającą, 

we absolwent s”eJnia wymogi z § 2 ”kt 2; 
2) kseroko”ię `wiadectwa z egzaminu matural-

nego ”otwierdzoną za zgodno`ć z oryginaJem 
”rzez szkoJę; 

3) kseroko”ię `wiadectwa ukoLczenia szkoJy 
”onadgimnazjalnej ”otwierdzoną za zgodno`ć 
z oryginaJem ”rzez szkoJę; 

4) za`wiadczenie z uczelni o ”rzyjęciu na 
studia. 

3. Sty”endium udziela się absolwentowi na okres 
”ierwszego roku studiów, ”ocząwszy od 
1 ”audziernika do 3Ń czerwca nastę”nego roku 
kalendarzowego. 

§ 4 

1. Burmistrz podejmuje decyzję o wyborze sty”en-
dystów oraz okre`la wysoko`ć ”rzyznanych sty-
”endiówŁ 

2. Wykaz sty”endystów ”rzekazywany jest do 
wiadomo`ci Rady MiejskiejŁ 

 


