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§ 1. W uchwale nr XXXII/203/2005 Rady Gmi-
ny Chojnów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie gminy Chojnów (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 93 poz. 2061 i z 2006 r. Nr 242 poz. 3620) 
wprowadza siň nastňpujņce zmiany:  
1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Stypendia bňdņ 

przekazywane w nastňpujņcy sposób: 1) w for-
mie rzeczowej – opłacane bezpoŌrednio przez 
Gminny OŌrodek Pomocy Społecznej w Choj-
nowie, 2) w formie czňŌciowej lub całkowitej re-
fundacji kosztów poniesionych przez ucznia na 
podstawie przedłożonych oryginałów imien-
nych faktur, rachunków i innych dokumentów 
ksiňgowych o równoważnej wartoŌci dowodo-
wej potwierdzajņcych poniesienie wydatków 
wraz z dowodami zapłaty. Wypłata nastňpuje 
w formie gotówkowej z kasy Banku Spół-
dzielczego w Chojnowie lub przelewu na rachu-
nek bankowy wskazany przez rodziców lub peł-

noletniego ucznia, 3) w formie gotówkowej 
z kasy Banku Spółdzielczego w Chojnowie lub 
przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 
rodziców lub pełnoletniego ucznia.” 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „UczeŊ lub słuchacz 
składa wniosek o stypendium lub o zasiłek 
szkolny w Gminnym OŌrodku Pomocy Społecz-
nej w Chojnowie”. 2. § 7 otrzymuje brzmienie: 
„UczeŊ lub słuchacz składa wniosek o stypen-
dium lub o zasiłek szkolny w Gminnym OŌrodku 
Pomocy Społecznej w Chojnowie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Chojnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 wrzeŌnia 2011 r., po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego. 

 
Przewodniczņcy: 

Andrzej Pyrz 
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UCHWAŁA NR VII/41/2011 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wojnowice z zakazem zabudowy, gmina Czernica 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 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), po stwier-
dzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czernica” uchwalonym przez Radň Gminy 
Czernica uchwałņ nr VIII/38/2007 z dnia 29 czerwca 
2007 r. oraz w nawiņzaniu do Uchwał Rady Gminy 
Czernica: nr XXVI/190/2009 z dnia 15 czerwca  
2009 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudowy, 
Nr XXVII/203/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
zmiany załņcznika graficznego uchwały nr XXVI/ 
/190/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice 
z zakazem zabudowy, Rada Gminy Czernica 
uchwala co nastňpuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem 
zabudowy, gmina Czernica zwany dalej planem. 
Integralnņ czňŌciņ ustaleŊ planu stanowiņcych 
treŌń niniejszej uchwały sņ nastňpujņce załņczniki: 

1. rysunek planu w skali 1 : 5000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do uchwały, 

2. rozstrzygniňcie Rady Gminy dotyczņce spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ 
do zadaŊ własnych gminy oraz zasad ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiņce załņcznik nr 2 do uchwały, 

3. rozstrzygniňcie Rady Gminy dotyczņce spo-
sobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu w czasie wyłożenia do publicznego wglņdu, 
stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
Rady Gminy Czernica jest mowa o: 

1. planie − należy przez to rozumień ustalenia 
dotyczņce obszaru okreŌlonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej, 

2. rysunku planu − należy przez to rozumień 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały sporzņ-
dzony na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 5000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3. przepisach odrňbnych − należy przez to ro-
zumień aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem wynikajņce z prawomocnych 
decyzji administracyjnych, 

4. terenie − należy przez to rozumień obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi ten obszar od innych obszarów oznaczony 
symbolem przeznaczenia podstawowego, 
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5. przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powinno 
przeważań na danym terenie wyznaczonym na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, 

6. przeznaczeniu dopuszczalnym − należy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ 
przeznaczenie podstawowe. 

§ 3. Przedmiot ustaleŊ planu obejmuje zakres 
zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami planu : 

1. granice obszaru objňtego planem, 
2. linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3. podstawowe przeznaczenie terenu , 
4. napowietrzna linia elektroenergetyczna 

o napiňciu 110 kV, 
5. napowietrzne linie elektroenergetyczne 

o napiňciu 20 kV. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego 
planem 

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania . Ustala siň nastňpu-
jņce podstawowe przeznaczenie terenów wyod-
rňbnionych liniami rozgraniczajņcymi i oznaczo-
nymi odpowiednio symbolami na rysunku planu: 

1. tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone 
symbolami 1 ZLd, 2 ZLd, 

2. tereny lasów, oznaczone symbolami 1 ZL - 
3 ZL, 

3. teren drogi klasy G – główna, oznaczony 
symbolem KDG, 

4. tereny drogi klasy D − dojazdowa, oznaczo-
ny symbolem KDD, 

5. tereny dróg transportu rolnego, oznaczone 
symbolami 1 KDR – 3 KDR. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. W zakresie zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego obowiņzujņ nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenów okreŌlone w przepisach szczegó-
łowych dla wyznaczonych terenów w liniach roz-
graniczajņcych – rozdział III. 

§ 7. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony Ōro-
dowiska przyrody i krajobrazu kulturowego obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia : 

1. obszar objňty planem znajduje siň 
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 320 „Pradolina Rzeki Odra”, gromadzņce-
go wody piňtra czwartorzňdowego w utworach 
porowych, wymagajņcego szczególnej ochrony  
(w szczególnoŌci przed zanieczyszczeniami), 

2. na obszarze objňtym planem wprowadza 
siň zakaz lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, za 
wyjņtkiem dróg oraz sieci infrastruktury technicz-
nej, 

3. przedsiňwziňcia mogņce potencjalnie zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko wymagajņ prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na Ōrodowisko 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi 
dotyczņcymi ochrony Ōrodowiska, 

4. na całym obszarze obowiņzuje zakaz od-
prowadzania nie oczyszczonych Ōcieków do wód: 
powierzchniowych, podziemnych i gruntów. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Na obszarze objňtym planem oraz na tere-
nach sņsiednich nie wystňpujņ strefy ochrony kon-
serwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne. 

2. W przypadku odkrycia zabytków i obiektów 
archeologicznych na obszarze objňtym planem 
wymagane jest podjňcie ratowniczych badaŊ wy-
kopaliskowych za pozwoleniem DolnoŌlņskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez 
uprawnionego archeologa, na koszt inwestora. 

§ 9. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 

1. Na obszarze objňtym planem ustala siň na-
stňpujņce obszary przestrzeni publicznych: 
1) teren drogi głównej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KDG, 
2) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KDD. 
2. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
1) 1) na terenach o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 

2 dopuszcza siň lokalizacjň tablic informacyj-
nych, elementów reklamowych oraz obiektów 
małej architektury wyłņcznie po uzyskaniu ze-
zwolenia i na warunkach zarzņdcy dróg, 

2) reklamy, tablice informacyjne i obiekty małej 
architektury należy lokalizowań w miejscach za-
pewniajņcych : 

a) właŌciwņ ekspozycjň obiektów budowla-
nych 

b) bezpieczeŊstwo pieszych i ruchu pojaz-
dów 

c) spełnienie przepisów odrňbnych, w tym 
techniczno-budowlanych 

3) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdłuż linii 
rozgraniczajņcych dróg publicznych wprowadza 
siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

koŌci 160 cm, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochronie usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów. Na 
obszarze objňtym planem nie znajdujņ siň tereny 
narażone na niebezpieczeŊstwo powodzi, zagrożo-
ne osuniňciem siň mas ziemnych oraz tereny gór-
nicze. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem. Nie 
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ustala siň szczegółowych zasad i warunków scala-
nia nieruchomoŌci, z uwagi na przeznaczenie tere-
nów w planie na cele rolnicze i leŌne. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1 ZLd, 2 ZLd, 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL wprowa-
dza siň zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kuba-
turowych. 

2. Na terenach przyległych do istniejņcej linii 
kolejowej nr 292, drugorzňdnej, relacji Jelcz – Mi-
łoszyce – Wrocław - Osobowice (teren zamkniňty), 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 ZL, 
2 ZL, 3 ZL obowiņzujņ nastňpujņce szczególne za-
sady zagospodarowania wynikajņce z lokalizacji 
terenów w bezpoŌrednim sņsiedztwie linii kolejo-
wej : 
1) wszystkie obiekty budowlane (w tym drogi, 

infrastruktura techniczna podziemna) nie zwiņ-
zane z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
kolejowego należy lokalizowań w odległoŌci nie 
mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejo-
wego, jednak nie mniej niż 20 m od osi skrajne-
go toru, 

2) ustala siň koniecznoŌń zachowania pasa terenu 
o szerokoŌci 3 m od zewnňtrznej krawňdzi bu-
dowli kolejowej (m.in. rowu odwadniajņcego, 
podtorza, podnóża nasypu) dla potrzeb kolejo-
wej drogi technologicznej (dla służb technicz-
nych i ratowniczych) obsługujņcych liniň kole-
jowņ, 

3) dopuszcza siň sytuowanie drzew w sņsiedztwie 
linii kolejowej, w odległoŌci wiňkszej od obsza-
ru kolejowego niż bňdzie wynosiń ich maksy-
malna wysokoŌń, nie mniejszej jednak niż 15 m 
od osi skrajnego toru kolejowego (dotyczy no-
wych nasadzeŊ), 

4) skrzyżowanie drogi klasy G – głównej z liniņ 
kolejowņ w jednym poziomie wymaga zacho-
wania parametrów trójkņta widocznoŌci zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrňbnymi bez 
wzglňdu na kategoriň przejazdu, 

5) konstrukcje wieżowe oraz inne urzņdzenia 
i obiekty techniczne o charakterze wieżowym 
należy lokalizowań w odległoŌci przekraczajņcej 
ich wysokoŌń, liczonņ od linii rozgraniczajņce 
tereny kolejowe, 

6) wszelkie obiekty budowlane (w tym infrastruk-
tura techniczna podziemna) posadowione (zlo-
kalizowane) w sņsiedztwie linii kolejowej nr 292 
winny posiadań zabezpieczenia konstrukcji 
przed wibracjami i drganiami, 

7) zakazuje siň prowadzenia planowanej wszelkiej 
infrastruktury technicznej podziemnej pod prze-
jazdami drogowo – kolejowymi, 

8) zakazuje siň wprowadzania zmian stosunków 
wodnych mogņcych negatywnie wpłynņń na 
podtorze kolejowe, 

9) zakazuje siň lokalizacji Ōcieżek rowerowych 
i alejek spacerowych wzdłuż obszarów kolejo-
wych. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru 
objňtego planem wyznacza siň przebiegi dróg : 
głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDG, dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD oraz dróg transportu rolnego, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDR – 
3 KDR. 

2. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady ob-
sługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) linie rozgraniczajņce dróg: głównej (KDG) za 

zgodņ zarzņdcy drogi, dojazdowej (KDD), trans-
portu rolnego (KDR) wyznaczone na rysunku 
planu sņ równoczeŌnie liniami rozgraniczajņ-
cymi sieci uzbrojenia technicznego, 

2) dopuszcza siň prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny rolnicze do zalesienia 
oraz tereny lasów (po drogach leŌnych), zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi, 

3) należy zapewniń dostňp do urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, 

4) pozostawia siň przebieg tras istniejņcych linii 
elektroenergetycznych o napiňciu 20 kV i 110 kV, 

5) dopuszcza siň przełożenie lub kablowanie sieci 
elektroenergetycznej, po uzgodnieniu ich z ich 
zarzņdcņ oraz zarzņdcami dróg. 

§ 14. Sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania urzņdzenia i użytkowania terenów. 
Do czasu realizacji ustaleŊ planu pozostawia siň 
dotychczasowe użytkowanie terenów. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
w liniach rozgraniczających 

§ 15. Tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1 ZLd, 2 ZLd. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny rolnicze do zalesienia, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
w tym również z zakresu łņcznoŌci publicz-
nej, 

b) ciņgów pieszo-rowerowych oraz urzņdzeŊ 
sportowo-rekreacyjnych za wyjņtkiem za-
chodniej czňŌci terenu oznaczonego symbo-
lem 1 ZLd położonego w granicach obszaru 
problemowego korytarza linii kolejowej du-
żych prňdkoŌci o V≥ 300 km/h łņczņcej Wro-
cław i PoznaŊ z Warszawņ, 

3) zakazuje siň lokalizacji wszelkich obiektów kuba-
turowych. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz zagospodarowania tere-
nu ustala siň : 
1) obowiņzek zachowania i uporzņdkowania istnie-

jņcej zieleni, 
2) minimalna szerokoŌń ciņgu pieszo – rowerowe-

go 3 m. 

§ 16. Tereny lasów, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
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1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 
lasy, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) dróg służņcych gospodarce leŌnej, 
b) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

o ile nie zaistniejņ możliwoŌci trasowania lub 
lokalizacji poza tymi terenami, 

c) ciņgów pieszo-rowerowych, 
d) urzņdzeŊ sportowo-rekreacyjnych, 

3) zakazuje siň lokalizacji wszelkich obiektów kuba-
turowych. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz zagospodarowania tere-
nu ustala siň : 
1) obowiņzek zachowania i uporzņdkowania istnie-

jņcej zieleni leŌnej, 
2) minimalna szerokoŌń ciņgu pieszo-rowerowego 

3 m. 

§ 17. Teren drogi klasy G − główna, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KDG. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga klasy G – główna (istniejņca droga po-
wiatowa nr 1535 D), 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) towarzyszņcych obiektów pomocniczych, 
b) chodników i Ōcieżek rowerowych lub Ōcieżek 

pieszo-rowerowych za zgodņ i na warunkach 
zarzņdcy drogi, 

c) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej za 
zgodņ zarzņdcy drogi w tym również zwiņza-
nych z odprowadzaniem i podczyszczaniem 
wód opadowych odprowadzanych z jezdni. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) szerokoŌń drogi w istniejņcych liniach rozgrani-

czajņcych, dopuszcza siň poszerzenie drogi za 
zgodņ właŌcicieli terenów przyległych do drogi 
powiatowej, na warunkach i za zgodņ zarzņdcy 
drogi, 

2) minimalna szerokoŌń jezdni z dwoma pasami 
ruchu – 6 m, 

3) skrzyżowanie drogi powiatowej z drogņ dojaz-
dowņ oraz drogami dróg transportu rolnego za 
zgodņ i na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň drogi powiatowej, 

4) krzyżowania drogi z sieciami infrastruktury 
technicznej na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň drogi oraz zarzņdców sieci, 

5) nowe włņczenia z terenów przyległych do drogi 
powiatowej nr 1535 D wyłņcznie za zgodņ i na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdcň drogi, 

6) wprowadza siň obowiņzek wykonania przepu-
stów dla zwierzņt ułatwiajņcych migracjň po-
miňdzy kompleksami leŌnymi. 

§ 18. Teren drogi klasy D − dojazdowa, ozna-
czony na rysunku planu symbolem KDD. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga klasy D − dojazdowa, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) chodników i Ōcieżek rowerowych, 
b) sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
c) w ramach wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: pa-
sów zieleni izolacyjnej, obiektów małej archi-
tektury oraz urzņdzeŊ technicznych. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokoŌń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych – 12 m (w przekroju ulicznym), 
2) minimalna szerokoŌń jezdni z dwoma pasami 

ruchu – 5 m, 
3) skrzyżowanie drogi dojazdowej z droga głównņ 

na warunkach okreŌlonych przez zarzņdcň drogi 
głównej, 

4) krzyżowania drogi z sieciami infrastruktury 
technicznej na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň drogi oraz zarzņdców sieci. 

§ 19. Tereny dróg transportu rolnego, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1 KDR – 
3 KDR. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

drogi transportu rolnego 
2) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktury 

technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň szero-
koŌń drogi w istniejņcych liniach rozgraniczajņcych 
(około 4 m w granicach wsi Wojnowice). 

§ 20. Ustala siň stawkň procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami : 1 ZLd, 2 ZLd, 1 ZL – 3 ZL, KDG, 
KDD, 1 KDR – 3 KDR, w wysokoŌci 0,1%. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Czernica. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego. 

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej gminy Czernica. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy:  

Jarosław Jagielski 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 142 – 13526 – Poz.2367 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/41/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/41/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woj-
nowice z zakazem zabudowy, gmina Czernica” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
                                                                         publicznych 
 

W projekcie planu nie przewidziano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do 
zadaŊ własnych gminy w zwiņzku z tym Rada Gminy nie przyjmuje rozstrzygniňń zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/41/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Wojnowce z zakazem zabudowy, gmina Czernica” podczas wyłożenia do publicznego  
                                                                             wglądu 
 

Ze wzglňdu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglņ-
du Rada Gminy Czernica nie przyjmuje rozstrzygniňń zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami). 
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UCHWAŁA NR 83/VI/2011 
 RADY GMINY KŁODZKO 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Kłodzko  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w zwiņzku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie oŌwiaty (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95) Rada 
Gminy Kłodzko uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 
1. przedszkolu – należy przez to rozumień 

przedszkole publiczne prowadzone przez Gminň 
Kłodzko, 

2. podstawie programowej – należy przez to 
rozumień podstawň programowņ wychowania 
przedszkolnego, okreŌlonņ na podstawie odrňb-

nych przepisów, realizowanņ obowiņzkowo i bez-
płatnie, 

3. minimalnym wynagrodzeniu za pracň – na-
leży przez to rozumień minimalne wynagrodzenie 
za pracň okreŌlone w rozporzņdzeniu Rady Mini-
strów na dany rok budżetowy. 

§ 2. ŋwiadczenia udzielane przez przedszkole 
w zakresie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego realizowane sņ bezpłatnie w wy-
miarze 5 godzin dziennie. 

§ 3. 1. ŋwiadczenia przedszkola wykraczajņce 
poza podstawň programowņ wychowania przed-
szkolnego sņ odpłatne. Opłata za Ōwiadczenia 
opiekuŊczo-wychowawcze udzielane przez przed-
szkole w czasie przekraczajņcym 5 godzin dziennie 
przeznaczonym na realizacjň programu wychowa-
nia przedszkolnego obejmuje koszty opieki i zajňń 


