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UCHWAŁA NR VIII/82/2011 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłaty za świadczenia 
udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy, prowadzonym przez Gminę Czernica,  

w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2  
i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada 
Gminy Czernica uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Świadczenia Przedszkola Publicznego 
w Czernicy, prowadzonego przez Gminę Czernica, 
w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wy-
miarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłat-
nie. 

2. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dzien-
nie ustala się opłatę w wysokości 0,25% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na pod-
stawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą 
godzinę następujących zajęć: 
1) zajęcia opiekuńcze, 
2) zajęcia muzyczne i nauka tańca, 
3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój 

fizyczny, 
4) zajęcia językowe. 

3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2, nie 
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 
dodatkowych organizowanych na wniosek rodzi-
ców (opiekunów prawnych). 

4. Opłatę obniża się o 50% na drugie i każde 
kolejne rodzeństwo dziecka. 

§ 2. Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty 
oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świad-
czeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa umowa 
o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrekto-
rem przedszkola a rodzicem (opiekunem praw-
nym) dziecka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Czernica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązu-
jącą od 1 września 2011 r. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Jarosław Jagielski 
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UCHWAŁA NR XLVIII/594/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 22 października 2010 r. 

w  sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009 r. 
w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/420/09  
z  dnia  28  sierpnia  2009 r. w sprawie  uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  pomiędzy  ul. Kasztanową  a ul. Kwiatową  w  południowo- 

-środkowej części wsi Cieszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kobie-
rzyce nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009 r. 

w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 
uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVI/420/09 
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy  
ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo- 
-środkowej części wsi Cieszyce.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 154 – 14602 – Poz. 2634,2635 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce.  

 
 
 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Czesław Czerwiec 
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UCHWAŁA NR III/8/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
w związku z uchwałą nr VI/57/07 Rady Gminy Ko-
bierzyce z dnia 23 lutego 2007 r. oraz po stwier-
dzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gmi-
ny Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia  
28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową 
w południowo-środkowej części wsi Cieszyce, 
zwaną dalej planem, który obejmuje obszar przed-
stawiony na rysunku planu w skali 1 : 1000, sta-
nowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze względu na brak występowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa 
się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

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

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

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

6) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) Infrastruktura techniczna – należy przez to ro-

zumieć: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszący-
mi; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, 
niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urzą-
dzeniami; następujące części budynków nie 
mogą pomniejszać odległości liczonej od linii 
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy: 
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o więcej niż 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 
niż 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, 


