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UCHWAŁA NR XIII/75/11 
 RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

 z dnia 6 września 2011 r. 

w sprawie ustalenia sieci szkół prowadzonych przez Gminę Mysłakowice  
oraz określenia granic ich obwodów  

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004r. poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co nastę-
puje:  

§ 1. Ustala się sieć publicznych szkół podsta-
wowych oraz publicznych zespołów szkół obejmu-
jących szkoły podstawowe i gimnazja: 

1. Szkoła Podstawowa w Kostrzycy im. Gen. 
Władysława Sikorskiego z siedzibą przy ul. Jele-
niogórskiej 37.  

2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Łomnicy z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 160 
obejmujący:  
− 6-letnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Łomnicy,  
− 3-letnie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjny-

mi w Łomnicy.  
3. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimna-

zjum w Mysłakowicach z siedzibą przy ul. Sułkow-
skiego 1 obejmujący:  
− 6-letnią Szkołę Podstawową w Mysłakowicach,  
− 3-letnie Gimnazjum w Mysłakowicach.  

§ 2. Granicę obwodu szkół wymienionych  
w § 1 stanowi obszar obejmujący miejscowości:  

1. Bukowiec i Kostrzyca dla Szkoły Podstawo-
wej w Kostrzycy.  

2. Bobrów, Dąbrowica, Gruszków, Karpniki, 
Krogulec, Wojanów, Łomnica i Strużnica dla Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Łomnicy oraz dla Gimnazjum z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Łomnicy.  

3. Mysłakowice dla Szkoły Podstawowej w 
Mysłakowicach oraz Bukowiec, Kostrzyca i Mysła-
kowice dla Gimnazjum w Mysłakowicach.  

§ 3. Traci moc: uchwała nr 49/VI/99 Rady Gmi-
ny Mysłakowice z dnia 27 lutego 1999 roku 
w sprawie ustalenia sieci szkół na terenie Gminy 
Mysłakowice oraz uchwała nr 372/XLVII/02 Rady 
Gminy Mysłakowice z dnia 25 maja 2002 r. w spra-
wie zmian w uchwale nr 49/VI/99 Rady Gminy My-
słakowice z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie usta-
lenia sieci szkół na terenie Gminy Mysłakowice.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Mysłakowice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Teresa Rupniewska 
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UCHWAŁA NR VII/48/11 
 RADY GMINY ŻÓRAWINA 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu położonego we wsi Wilkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), 
art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), w związku 
z uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XXVIII/178/ 

/2006 r. z dnia 29 września 2006 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego we wsi 
Wilkowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Żórawina” przyję-
tym uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XVII/109/ 
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/2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 października 
2005 r., Rada Gminy Żórawina uchwala, co nastę-
puje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego we 
wsi Wilkowice, zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

Rozdział 1 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w pół-
nocno-wschodniej części wsi między ciekiem 
Mszana i istniejącą zabudową wsi Wilkowice. 

2. Granicę obszaru objętego planem określo-
no na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przedmiot ustaleń planu 
1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem; 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami). 
2. W planie nie określa się: 

1) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

3) granic obszarów wymagające przekształceń lub 
rekultywacji; 

4) granic terenów przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w  
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

5) granic terenów służące organizacji imprez ma-
sowych; 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, określone na podstawie ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, wraz z oznaczeniami określającymi pod-
stawowe przeznaczenie terenów; 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy; 

4) granica strefy ochrony konserwatorskiej. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, 
mają znaczenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w ni-
niejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktu-
alizacji ustaleń planu. 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe; 

2) przepisach odrębnych − należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej − należy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie lub funkcję, która przeważa na 
danym terenie wydzielonym liniami rozgrani-
czającymi; 

4) przeznaczeniu uzupełniającym − należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie pod-
stawowe lub w określonych przypadkach sta-
nową przeznaczenie dominujące, nie powodu-
jące zwiększonego negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko i niewykluczające możliwo-
ści zagospodarowania terenu w sposób okre-
ślony przeznaczeniem podstawowym; 

5) liniach rozgraniczających − należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

6) obowiązujących liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające usytu-
owanie elewacji frontowej budynku mieszkal-
nego w stosunku do wskazanej linii rozgrani-
czającej danego terenu, przy czym regulacjom 
tym nie podlegają wykusze, zadaszenia wej-
ściowe, podesty, schody i okapy; dla budyn-
ków gospodarczych i garaży oraz towarzyszą-
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cych wolno stojących budynków usługowych 
linie te są nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej obiektu ku-
baturowego do wskazanej linii rozgraniczają-
cej danego terenu, regulacji tej nie podlegają 
wykusze, zadaszenia wejściowe, rampy 
i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody 
i okapy; 

8) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub wydzielonego terenu przeznaczo-
nego pod inwestycję; powierzchnię zabudowy 
budynku wyznacza rzut poziomy krawędzi bu-
dynku na powierzchnię terenu mierzony  
po zewnętrznym obrysie budynku. Do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza się powierzch-
ni obiektów budowlanych ani ich części  
niewystających ponad powierzchnię terenu 
oraz powierzchni elementów takich jak: scho-
dy zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, 
markizy; 

9) drogach wewnętrznych – należy rozumieć 
drogi i dojazdy nie będące drogami publicz-
nymi, wydzielane przez właściciela i utrzymy-
wane przez właściciela lub zarządzającego te-
renem zgodnie z wymogami przepisów od-
rębnych; 

10) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji; 

11) zagospodarowaniu tymczasowym − należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie; 

12) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące słu-
żebną rolę wobec funkcji określonych w prze-
znaczeniu podstawowym lub uzupełniającym. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

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

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, 
w której obowiązują następujące wymogi konser-
watorskie: 
1) nową zabudowę należy zharmonizować z histo-

ryczną kompozycją przestrzenno-architektonicz-
ną wsi w zakresie lokalizacji, skali, ukształtowa-
nia bryły, formy architektonicznej oraz użytego 
materiału, przy nawiązaniu do miejscowej, hi-
storycznej tradycji budowlanej; 

2) kolorystyka elewacji i pokryć dachów winna 
uwzględniać rozwiązania kolorystyczne wystę-
pujące w historycznej zabudowie wsi Wilkowi-
ce. 

2. Ustala się strefę ochrony zabytków arche-
ologicznych w granicach obszaru objętego pla-
nem, w której roboty ziemne należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

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

Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
1) w strefie ochronnej napowietrznej linii elektro-

energetycznej średniego napięcia SN 20 kV 
w odległości do 5 m od osi linii ustala się zakaz 
lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przezna-
czonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja innych 
wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci; 

2) w przypadku likwidacji, przełożenia lub skablo-
wania napowietrznej linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia SN 20 kV dopuszcza się 
możliwość zagospodarowania terenu położo-
nego w zasięgu strefy ochronnej oznaczonej na 
rysunku planu zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym lub uzupełniającym terenu. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie 

W granicach obszaru objętego planem nie 
występują tereny górnicze, narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1. Działalność usługowa realizowana w grani-
cach planu nie może powodować ponadnorma-
tywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w 
zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych i powierzchniowych oraz promieniowa-
nia elektromagnetycznego poza granicami terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny; waru-
nek dotyczący emisji promieniowania elektroma-
gnetycznego nie dotyczy operatora dystrybucyjnej 
sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez 
tereny nie będące własnością operatora. 

2. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hała-
su wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio: 
1) na terenach MN – jak dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej; 
2) na terenach RM i MN/U – jak dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

1. Komunikacja: 
1) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-

wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi; 
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2) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie zagrodowej (RM), mieszkanio-
wej jednorodzinnej (MN) i mieszkaniowo-
usługowej (MN/U) – wskaźnik ten uwzględ-
nia również miejsca w garażach zlokalizowa-
nych na terenie posesji, 

b) 1 stanowisko postojowe na 25 m2 po-
wierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz 
nie mniej niż 2 stanowiska − w granicach te-
renu zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
(MN/U), 

c) 1 stanowisko postojowe na 35 m2 po-
wierzchni użytkowej funkcji usługowej towa-
rzyszącej podstawowej funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 

2. Infrastruktura techniczna – zasady ogólne: 
1) sieci infrastruktury technicznej należy prowa-

dzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic po 
uzgodnieniu i za zgodą zarządcy drogi oraz na 
warunkach określonych w przepisach odręb-
nych; dopuszcza się prowadzenie odcinków sie-
ci infrastruktury technicznej przez tereny o in-
nych funkcjach, jeżeli wynika to z uwarunkowań 
technologicznych i nie jest sprzeczne z przepi-
sami odrębnymi; 

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągo-
wej, przyłączami wodociągowymi wpiętymi do 
rozdzielczej sieci wodociągowej, na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) odprowadzenie ścieków bytowych systemem 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków; 
2) dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej stosowanie bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z dróg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacją 
deszczową; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 
w granicach poszczególnych działek powierzch-
niowo, z zastosowaniem studni chłonnych, 
zbiorników retencyjno-odparowujących lub do 
kanalizacji deszczowej; 

3) tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej. 

6. Elektroenergetyka: 
1) zasilanie odbiorców siecią elektroenergetyczną 

niskiego napięcia; 
2) w granicach obszaru objętego planem znajduje 

się napowietrzna linia elektroenergetyczna 
średniego napięcia SN 20 nr L-2625 oraz stacja 
transformatorowa (R-2625); 

3) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 
transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów; sugerowana orientacyj-
na lokalizacja stacji transformatorowej ozna-
czona została na rysunku planu symbolem E. 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) dostawa gazu z dystrybucyjnej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie Energetycznym; 

2) dystrybucyjną sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych 
źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie 
paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub 
płynny itp.) lub ze źródeł odnawialnych, niepowo-
dujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza. 

9. Telekomunikacja: dostęp do usług teleko-
munikacyjnych kablową lub radiową siecią tele-
komunikacyjną, podłączenia nowych abonentów 
z lokalnej sieci rozdzielczej, 

10. Usuwanie odpadów komunalnych: obo-
wiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów 
określone w przepisach odrębnych i gminnych. 

11. Melioracje: 
1) na terenach oznaczonych symbolami 2.1MN, 

2.2MN oraz w północnej części terenu 5.3R (w 
sąsiedztwie terenu 6ZL) może wystąpić nieze-
widencjonowana sieć drenarska w przypadku 
naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej nale-
ży natychmiast powiadomić zarządcę sieci oraz 
dokonać naprawy układu drenażowego pod 
nadzorem specjalisty ds. melioracji; 

2) w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej 
9.1KDD 1/2 (dz. 90dr) znajduje się niewydzielo-
ny ewidencyjnie rów melioracyjny R-H. 

§ 11. Tymczasowe sposoby zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów. 
Dopuszcza się bezterminowo jako zagospodaro-
wanie tymczasowe dotychczasowy sposób zago-
spodarowania terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 12. 1.1, 1.2 RM − tereny zabudowy zagrodo-
wej, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa za-
grodowa. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych ustala się obowią-

zek stosowania dachów dwuspadowych o sy-
metrycznym układzie połaci dachowych; o 
spadkach głównych połaci dachowych 35°−45° 
(nie dotyczy lukarn, wykuszów); 
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2) w budynkach gospodarczych lub garażach to-
warzyszących funkcji podstawowej ustala się 
stosowanie dachów stromych o nachyleniu po-
łaci nie mniejszej niż 35º; należy stosować po-
krycie dachowe analogiczne do pokrycia dachu 
głównego budynku w granicach terenu (za 
główny budynek uznaje się dominujący budy-
nek mieszkalny); 

3) w istniejących budynkach mieszkalnych, go-
spodarczych i garażach posiadających dachy 
o innych parametrach niż określone w pkt 1 i 
2 dopuszcza się remonty zachowujące dotych-
czasowe parametry geometrii dachów. 

4) pokrycie dachów dachówką w odcieniach kolo-
ru ceglastego; 

5) wysokość budynków nie może przekroczyć  
10 m od poziomu terenu do kalenicy; 

6) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub 
z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-
tów betonowych. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
Ustala się zakaz lokalizowania obiektów hodowla-
nych o obsadzie przekraczającej 40 DJP (Dużych 
Jednostek Przeliczeniowych). 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 1. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu: 
a) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 

KDL1/2, 
b) 6 m od linii drogi dojazdowej KDD1/2. 

2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 
0,30; 

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 50% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycję. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
1) minimalna powierzchnia wtórnie wydzielanych 

działek przeznaczonych pod zabudowę winna 
wynosić nie mniej niż 1000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu wtórnie wydziela-
nych działek przeznaczonych pod zabudowę 
winny wynosić nie mniej niż 19 m; 

3) kąta położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego w zakresie 85°–90°; 

4) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek 
na cele infrastruktury technicznej związanej 
z zabudową np. stacji transformatorowej, prze-
pompowni itp. o parametrach mniejszych niż 
określone w pkt. 1 i 2. 

§ 13. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z urzą-
dzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolno 
stojącym lub bliźniaczym. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) usługi nieuciążliwe nieprzekraczające 30% po-

wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
lecz nie więcej niż 100 m2; usługi mogą być lo-
kalizowane w adaptowanych pomieszczeniach 

budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach do-
budowanych lub w obiektach wolno stojących; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1) w nowo realizowanych budynkach mieszkal-

nych ustala się obowiązek stosowania dachów 
stromych o symetrycznym układzie połaci da-
chowych (dopuszcza się dachy wielospadowe); 
o spadkach 35°–45° (nie dotyczy lukarn, wyku-
szów itp.); 

2) w nowo realizowanych budynkach gospodar-
czych lub garażach towarzyszących funkcji pod-
stawowej ustala się stosowanie dachów stro-
mych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º; 
należy stosować pokrycie dachowe analogiczne 
do pokrycia dachu głównego budynku w grani-
cach terenu (za główny budynek uznaje się do-
minujący budynek mieszkalny); 

3) w istniejących budynkach mieszkalnych, go-
spodarczych i garażach posiadających dachy 
o innych parametrach niż określone w pkt 1 
i 2 dopuszcza się remonty zachowujące dotych-
czasowe parametry geometrii dachów; 

4) pokrycie dachów: dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach koloru ce-
glastego, brązowego lub grafitowego; 

5) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy; 

6) wysokość nowo realizowanych budynków 
mieszkalnych nie może przekroczyć 10 m; 

7) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące 
funkcji podstawowej oraz wolno stojące obiekty 
usługowe stanowiące funkcje dopuszczalne nie 
mogą przekraczać wysokości 6 m; 

8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub 
z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-
tów betonowych. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
Ustala się zakaz prowadzenia działalności handlu 
komisowego pojazdami mechanicznymi, usług 
naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym 
blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), 
trwałego składowania surowców i materiałów ma-
sowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń 
związanych ze składowaniem, gospodarczym wy-
korzystaniem i utylizacją odpadów i surowców 
wtórnych oraz usług związanych z przetwarzaniem 
drewna oraz tworzyw sztucznych. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i  zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie 
ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5 
ust. 2. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 

zabudowy od linii rozgraniczających ulic 
i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu, w tym: 
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 

KDL1/2, 
b) 6 m od rozgraniczającej dróg dojazdowych 

KDD. 
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2) wzdłuż cieku Mszana (teren 7WS) należy za-
chować pas terenu o szerokości 4 m wolny od 
zabudowy, umożliwiający dostęp do cieku 
w celach konserwacyjnych; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 
0,20; 

4) powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
nie mniej niż 60 % powierzchni działki. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
1) minimalna powierzchnia działek przeznaczo-

nych pod zabudowę winna wynosić nie mniej 
niż: 
a) dla zabudowy wolno stojącej 1000 m2, 
b) dla zabudowy bliźniaczej 450 m2. 

2) minimalna szerokość frontu wtórnie wydziela-
nych działek przeznaczonych pod zabudowę 
winny wynosić nie mniej niż 20 m; 

3) kąta położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego w zakresie 80°−90°; 

4) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek 
na cele infrastruktury technicznej związanej 
z zabudową np. stacji transformatorowej, prze-
pompowni itp. o parametrach mniejszych niż 
określone w pkt. 1 i 2; 

5) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowiązu-
jących przepisach odrębnych, w tym w przepi-
sach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 14. 3 MN/U − tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w 

układzie wolno stojącym lub bliźniaczym; 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-

gami, w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym; 

3) zabudowa usługowa na wydzielonych dział-
kach. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
2) zieleń urządzona. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych ustala się obowią-

zek stosowania dachów stromych o symetrycz-
nym układzie połaci dachowych (dopuszcza się 
dachy wielospadowe, mansardowe); o spad-
kach 35°−450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów 
itp.); 

2) w budynkach gospodarczych, garażach lub bu-
dynkach usługowych zaleca się stosowanie da-
chów stromych o nachyleniu połaci nie mniej-
szej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe 
analogiczne do pokrycia dachu głównego bu-
dynku w granicach terenu (za główny budynek 
uznaje się dominujący budynek mieszkalny lub 
usługowy); 

3) pokrycie dachów: dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach koloru ce-
glastego, brązowego lub grafitowego; 

4) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy; 

5) wysokość budynków nie może przekraczać: 
a) budynków mieszkalnych i usługowych 10 m, 
b) budynków gospodarczych i garaży towarzy-

szących funkcji podstawowej 6 m; 
6) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub 

z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-
tów betonowych. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i  kra-
jobrazu kulturowego: 
Działalność usługowa nie może powodować po-
nadnormatywnych obciążeń środowiska uciążli-
wościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia 
wód podziemnych i powierzchniowych, promie-
niowania elektromagnetycznego poza granicami 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie 
ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5 
ust. 2. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 

zabudowy od linii rozgraniczających ulic 
i terenów publicznych zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu, w tym: 
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 

KDL1/2, 
b) 6 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-

dowych KDD1/2. 
2) wskaźniki powierzchni zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
nie więcej niż 0,20, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowo-
usługowej i usługowej – nie więcej 0,35. 

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie: 
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

– nie mniej niż 60% powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję, 

b) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej i 
usługowej – nie mniej niż 35% powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwe-
stycję. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 
1) minimalne powierzchnie działek przeznaczo-

nych pod zabudowę winny wynosić nie mniej 
niż: 
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej:  

− wolno stojącej 1000 m2, 
− bliźniaczej 450 m2, 

b) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej i 
usługowej 1500 m2; 

2) minimalna szerokość frontu wtórnie wydziela-
nych działek przeznaczonych pod zabudowę 
winny wynosić nie mniej niż 20 m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego w zakresie 80°−90°; 

4) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek 
na cele infrastruktury technicznej związanej 
z zabudową np. stacji transformatorowej, prze-
pompowni itp. o parametrach mniejszych niż 
określone w pkt. 1 i 2; 

5) w przypadku podziału na 2 działki budowlane 
do pojedynczej działki wydzielonej w drugiej li-
nii zabudowy (w głębi terenu) należy wydzielić 
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dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m 
w liniach podziału geodezyjnego; 

6) w przypadku podziału działki na więcej niż 
2 działki do działek wydzielonych w głębi terenu 
należy zapewnić dostęp ciągiem pieszo-
jezdnym o szerokości min. 8 m w liniach po-
działu geodezyjnego, który stanowić będzie 
drogę wewnętrzną, realizowaną i utrzymywaną 
przez właścicieli dziełek przyległych, dla których 
korzystanie z niej jest konieczne; 

7) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowiązu-
jących przepisach odrębnych, w tym w przepi-
sach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 15. 4 TI-E – teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka. 

1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej – stacja transforma-
torowa. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie 
ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5 
ust. 2. 

§ 16. 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.5 R – tereny rolne. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) użytki rolne; 
2) zabudowa zagrodowa. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) drogi wewnętrzne. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych ustala się obowią-

zek stosowania dachów stromych o symetrycz-
nym układzie połaci dachowych (dopuszcza się 
dachy wielospadowe); o spadkach 35°−450 (nie 
dotyczy lukarn, wykuszów itp.); 

2) w budynkach gospodarczych, garażach lub bu-
dynkach usługowych zaleca się stosowanie da-
chów stromych o nachyleniu połaci nie mniej-
szej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe 
analogiczne do pokrycia dachu głównego bu-
dynku w granicach terenu (za główny budynek 
uznaje się dominujący budynek mieszkalny); 

3) dopuszcza się lokalizację wiat na maszyny rol-
nicze o dachach jednospadowych pokrytych 
materiałem dachówkopodobnym; 

4) pokrycie dachów: dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniach koloru ce-
glastego, brązowego lub grafitowego; 

5) ustala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy; 

6) wysokość budynków nie może przekraczać  
10 m; 

7) ustala się zakaz budowy od strony dróg i tere-
nów publicznych ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykowanych przęseł betonowych; 

8) silosy i zbiorniki na materiały masowe należy 
lokalizować na zapleczu działek siedliskowych, 
w miejscach nieeksponowanych i osłoniętych 
zabudową, ich wysokość nie powinna przekra-
czać wysokości budynków. 

4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

Ustala się zakaz lokalizowania obiektów ho-
dowlanych o obsadzie przekraczającej 60 DJP (Du-
żych Jednostek Przeliczeniowych). 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie 
ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5 
ust. 2. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających dróg zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu, w tym: 
a) 6 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-

dowych KDD1/2, 
b) 6 m od linii rozgraniczających dróg we-

wnętrznych KDW. 
2) wzdłuż cieku Mszana należy zachować pas tere-

nu o szerokości 4 m wolny od zabudowy, umoż-
liwiający dostęp do cieku w celach konserwa-
cyjnych; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 
0,35; 

4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niż 40% powierzchni działki. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.486. 
.2011.DC z dnia 19 września 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 16 w zakresie ustaleń dla terenów 
oznaczonych symbolami 5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 R) 

§ 17. 6 ZL – teren lasów i zadrzewień. 
1. Przeznaczenie podstawowe: lasy. 
2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci oraz 

urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych. 

§ 18. 7 WS − przeznaczenie podstawowe − wo-
dy powierzchniowe wraz z urządzeniami gospodarki 
wodnej (rzeka Mszana) rowy melioracyjne). 

§ 19. 8 KDL 1/2 – teren dróg publicznych − 
droga lokalna, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne. 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zieleń urządzona. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza się lokalizację trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.) w formie niekolidującej z przeznaczeniem 
podstawowym za zgodą i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę drogi; 

2) w obiektach lokalizowanych w granicach terenu 
za zgodą zarządcy drogi ustala się: 
a) stosowanie dachów dwuspadowych lub wie-

lospadowych. 
b) wysokość obiektów kubaturowych nie może 

przekroczyć 6 m licząc od poziomu terenu. 
3) dopuszcza się lokalizację nośników reklamo-

wych w formie niekolidującej z przeznaczeniem 
podstawowym za zgodą i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę drogi. 
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4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie 
ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5 
ust. 5 ust. 2. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 16−20 m. 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki. 

§ 20. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 KDD 1/2 − tereny 
dróg publicznych – drogi dojazdowe, z urządze-
niami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne. 
2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zieleń urządzona. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.); 

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie 
ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5 
ust. 2. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
1) szerokość w docelowych liniach rozgraniczają-

cych 10−12 m; 
2) przekrój ulicy: 1 jezdnia), 2 pasy ruchu, chodniki. 

§ 21. 10.1, 10.2 KDW – drogi wewnętrzne, 
z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi we-
wnętrzne, niepubliczne, drogi transportu rolnego. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zieleń urządzona. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: szerokość w liniach roz-
graniczających 10 m (zgodnie z rysunkiem planu). 

§ 22. 11.1, 11.2 KDg − przeznaczenie podsta-
wowe – drogi gospodarcze transportu rolnego. 

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi transpor-
tu rolnego. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci oraz 
urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 2. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: szerokość w liniach roz-
graniczających 10 m. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla 
terenów znajdujących się w granicach planu ustala 
się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty 
w wysokości: 
1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy 

układu komunikacyjnego (KDD1/2) oraz infra-
struktury technicznej (TI-E i E) w wysokości 
0,1%; 

2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%. 

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Żórawina. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Maciej Koba 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/48/ 
/11 Rady Gminy Żórawina z dnia  
21 czerwca 2011 r. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.486.2011.DC z dnia 19 września 2011 r. do WSA we Wro-
cławiu na załącznik nr 1 w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami 5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 R) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/48/ 
/11 Rady Gminy Żórawina z dnia  
21 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wilkowice podczas wyłożenia  

do publicznego wglądu 
 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Gminy Żórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z później-
szymi zmianami). 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/48/ 
/11 Rady Gminy Żórawina z dnia  
21 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego we wsi Wilkowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 
 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na rozbudowie 
sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie odcinków dróg gminnych. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą fi-
nansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także  
ze środków zewnętrznych. 

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Żórawina. 
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WYROK NR SYGN. AKT IV SA/WR 210/11 
 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. 

w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVII/71/04  
z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
w składzie następującym:  
   
Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska 
Sędziowie Sędzia NSA Jolanta Sikorska (spr.) 
 Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków 
   
Protokolant Asystent sędziego Aleksandra Dobosiewicz 
   

 
po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 9 czerwca 2011 r. 
sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego 
na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 15 października 2010 r. nr LVII/486/10 
w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  
Wałbrzych 


