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UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXXIX/234/2009 

z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych − odcinków 
na terenie miasta Środa Śląska 

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, ze zmianami) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Pozbawia się kategorii dróg powiatowych − odcin-
ków, w porozumieniu z Zarządem Województwa    
Dolnośląskiego po uzyskaniu pozytywnych opinii 
Burmistrza Środy Śląskiej oraz zarządów sąsied-
nich powiatów, pod warunkiem zaliczenia ich do 
kategorii dróg gminnych poprzez powzięcie sto-
sownej uchwały przez Radę Gminy w Środzie Ślą-
skiej:  
1. fragment drogi powiatowej nr 2065 D.: od 

skrzyżowania z ul. Malczycką i ul. Kolejową do 
granicy administracyjnej miasta (wylot na Lip-
nicę), składająca się z działek oznaczonych w 
operacie ewidencji gruntów i budynków jako:  
− nr 18, AM-14, o pow. 7287 m2, KW nr 40633,  
− nr 33, AM-14, o pow. 8438 m2, KW nr 40633,  

2. fragment drogi powiatowej nr 2066 D.: od 
skrzyżowania z ul. Malczycką i ul. Kolejową do 
granicy administracyjnej miasta (wylot na Ja-
strzębce), składająca się z działki oznaczonej w 
operacie ewidencji gruntów i budynków jako nr 
17, AM-15, o pow. 23.001 m2, KW nr 40633,  

3. fragment drogi powiatowej − część ul. Kolejo-
wej: od skrzyżowania z pl. Wolności do skrzy-
żowania z ul. Kilińskiego i ul. Strzelecką, składa-
jąca się z działki oznaczonej w operacie ewiden-
cji gruntów i budynków nr 27, AM-16, o pow. 
3832 m2, KW nr 40633.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Po-
wiatu w Środzie Śląskiej.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2010 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW BILIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 
NR XXXVI/255/09 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie  
 Wierzchosławice 

Na podstawie 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 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) w związku z uchwałą nr XXIV/173/08 
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008 r., po stwierdzeniu 
zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków uchwalo-
nego uchwałą nr XIX/144/2000 z dnia 17 marca 2000 r. z późn. zmianami 
Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje: 
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PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bolków 
dla terenu położonego w obrębie Wierzchosła-
wice. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu ozna-
czono na mapie w skali 1 : 2000, stanowiącej za-
łącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 
następujące załączniki: 
1) załącznik nr 1 − rysunek zmiany planu spo-

rządzony na mapie w skali 1 : 2000, 
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń zmiany planu. 
5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy, 

7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych,  
a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemi, 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości objętych zmianą 
planu miejscowego, 

9) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazów zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

11) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów, 

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

§ 2 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) zmianie planu − należy przez to rozumieć zmia-

nę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bolków dla terenu położone-
go w obrębie Wierzchosławice, 

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyod-
rębniony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi oraz symbolem literowym i numerem, 

3) stanie istniejącym − należy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć, o ile z ustaleń indywidual-
nych nie wynika inaczej, przeznaczenie, które  
w ramach realizacji zmiany planu winno stać się 
dominującą formą wykorzystania terenu.  
W ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą się elementy zagospodarowania to-
warzyszącego warunkujące prawidłową realiza-
cji funkcji podstawowej, 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
być realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na terenach, na których dopuszczają 
je przepisy szczegółowe niniejszej uchwały, 
oraz w stopniu określonym tymi przepisami, 

6) linii rozgraniczającej tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
− należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania, której przebieg ozna-
czony na rysunku zmiany planu wydziela tereny 
objęte ustaleniami odpowiednimi do symboli li-
terowych przypisanych tym terenom. W ramach 
realizacji planu dopuszcza się przesunięcie linii 
rozgraniczających w zakresie 5,00 m, jednak pod 
warunkiem nienaruszenia przepisów ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

7) obowiązujących przepisach szczególnych − 
należy przez to rozumieć przepisy prawa po-
wszechnego i wydawane na ich podstawie nie-
zależne od zmiany planu decyzje administracyj-
ne, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniej-
szej uchwały oraz wprowadzane w terminach 
późniejszych, 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia w rysunkach zmiany 
planu są ustaleniami obowiązującymi: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) przeznaczenie terenów − wyrażone na ry-
sunku planu symbolami literowymi, 

3) strefa lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
4) granica maksymalnego zasięgu hałasu o na-

tężeniu 45dB, rozumiana jako tożsama z przy-
ległymi do niej liniami rozgraniczającymi. 

5) granica obszaru objętego zmianą planu, ro-
zumiana jako tożsama z przyległymi do niej 
liniami rozgraniczającymi. 

2. Oznaczenie linii elektroenergetycznej 20kV ma 
charakter informacyjny. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 4 

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania 

Teren R,E: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
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a) tereny rolnicze, 
b) teren infrastruktury technicznej – elektro-

energetyka, teren przeznaczony pod lokaliza-
cję elektrowni wiatrowych wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami i instalacjami oraz konte-
nerowymi stacjami transformatorowymi, 

2) przeznaczenie uzupełniające − drogi rolnicze  
i drogi wewnętrzne, place manewrowe, 

Tereny R: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny rolnicze, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) wody powierzchniowe, śródlądowe – rowy  
i cieki wodne, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, 

c) drogi rolnicze, 

Tereny ZL: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny lasów, 
2) przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się. 

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej,  
a także parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
                  intensywności zabudowy 

Teren R,E: 
Elektrownie wiatrowe sytuowane w obrębie terenu 
winny spełniać następujące wymagania: 
1) maksymalna wysokość elektrowni – 75,00 m. 

Wysokość tę należy rozumieć jako maksymalną 
wysokość masztów obiektów, do punktu zamo-
cowania osi turbiny, 

2) maksymalna liczba elektrowni – 2, 
3) usytuowanie – w oznaczonej na rysunku planu 

strefie lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
4) kolorystyka – ujednolicona na wszystkich obiek-

tach, wykorzystująca barwy stonowane, z gamy 
szarości, błękitów i zieleni, 

Tereny R: 
Wprowadza się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie 
obejmuje zagospodarowania stanowiącego uzu-
pełniające przeznaczenie terenu. 

Tereny ZL: 
Wprowadza się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie 
obejmuje zainwestowania dopuszczonego w la-
sach przez obowiązujące przepisy szczególne. 

§ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Nie ustala się. Na obszarze objętym planem nie 
występują obszary przestrzeni publicznej w rozu-
mieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 7 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

Teren R,E: 
1) teren R,E nie podlega ochronie akustycznej, 

2) ustala się minimalny wskaźnik terenów biolo-
gicznie czynnych na poziomie 70%, 

3) ewentualna uciążliwość związana z działalno-
ścią prowadzoną w obrębie terenu nie może 
przekraczać: 
a) w zakresie hałasu – hałas o natężeniu powy-

żej 45dB nie może przekroczyć swym zasię-
giem granic planu, 

b) w zakresie pozostałych oddziaływań – grani-
cy terenu R,E, 

4) gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać 
w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 

5) w związku z możliwością wystąpienia znaczące-
go oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
środowisko przyrodnicze, w tym na obszar Na-
tura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” – reali-
zacja ustaleń planu wymagać będzie, na etapie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, wykonania ana-
lizy przyrodniczo-środowiskowej w zakresie od-
działywania na ptaki i nietoperze. 

Tereny R: 
1) tereny R nie podlegają ochronie akustycznej, 
2) ustala się minimalny wskaźnik terenów biolo-

gicznie czynnych na poziomie 95%, 
3) gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać 

w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 

Tereny ZL: 
1) tereny ZL nie podlegają ochronie akustycznej, 
2) tereny ZL są w całości terenami biologicznie 

czynnymi, 
3) gospodarkę odpadami należy trwale rozwiązać 

w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne. 

§ 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się  
                               mas ziemi 

Nie ustala się. W granicach zmiany planu nie wy-
stępują tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym tereny górnicze, a także tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi i tereny zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego 

Nie wprowadza się dodatkowych ustaleń ponad 
obowiązujące przepisy szczególne. 

§ 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym  
                            zakazy zabudowy 

Na całym obszarze zmiany planu ustala się zakaz 
zabudowy kubaturowej (budynków). Zakaz ten nie 
dotyczy kontenerowych stacji transformatorowych 
na terenie R,E. 
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§ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Dostęp komunikacyjny do terenów objętych 
zmianą planu zapewnia się poprzez istniejące 
drogi rolnicze, oznaczone w planie symbolem 
KD/r. Dla dróg tych ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – wg 

stanu istniejącego, 
2) możliwość prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej – za zgodą i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę. 

2. Dopuszcza się wyznaczenie nowych dróg rolni-
czych oraz dróg wewnętrznych związanych  
z obsługą elektrowni wiatrowych i terenów rol-
niczych oraz lasów – stosownie do przeznaczeń 
uzupełniających terenów określonych w par. 4. 

3. Obsługę planowanego zainwestowania w za-
kresie infrastruktury technicznej należy zapew-
nić na warunkach określonych przez gestorów 
sieci i właściwe przepisy szczególne. 

4. Przez obszar objęty zmianą planu dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizację urządzeń związanych z tą infra-
strukturą, pod warunkiem niepowodowania 
uciążliwości dla środowiska, a także kolizji z 
planowanymi elektrowniami wiatrowymi. 

5. W przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej linii 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV z 

planowanymi elektrowniami wiatrowymi do-
puszcza się wymianę tej linii na linię kablową. 

§ 12 

Sposoby i terminy tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

Nie ustala się. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
– w wysokości 30%. 

§ 14 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bolkowa. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JANAS 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Bolkowie nr XXXVI/255/09  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Bolkowie nr XXXVI/255/09  
z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
 

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

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków 
dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice, po stronie gminy nie wystąpią zobowiązania związa-
ne z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są 
wynikiem uchwalenia zmiany planu. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XLII/417/2009 

z dnia 24 września 2009 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 
27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
 Gminy Miejskiej w Kłodzku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.)1 oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)2 Rada Miejska 
w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego 
ustala się następująco: 

 
Lp. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie, sta-

nowiący % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 
poz. 728, z późn. zm.) 

Miesięczna wysokość stypendium, stanowiąca % 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, 
z późn. zm.) 

 od 0 do 50 do 200 
 powyżej 50 do 75 do 180 
 powyżej 75 do 100 do 160 

 
2) W § 4 ust. 5 po wyrazie: „edukacyjne” dodaje 

się „bądź poprzez dostarczenie uczniowi za po-
średnictwem szkoły, do której uczęszcza, pod-
ręczników i pomocy naukowych, które zostały 
zgłoszone przez ucznia i zaakceptowane przez 
szkołę”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
PIOTR BRZOSTOWICZ 

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


