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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Gryfów Ĝląski. 

 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 

Robert Skrzypek 
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UCHWAŁA NR X/48/11 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek  
nr 176/283 oraz 175/2 obręb Wieża 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Paěstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku 
z uchwałami Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ĝląski 
nr XXX/216/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częĝci 
działki nr 176/283 obręb Wieġa oraz nr XXXVI/ 
/258/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXX/216/09 Rady Miejskiej Gminy Gry-
fów Ĝląski z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częĝci 
działki nr 176/283 obręb Wieġa, po stwierdzeniu 
zgodnoĝci przyjętych rozwiązaě z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaě i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Gryfów Ĝląski zatwier-
dzonego uchwałą nr XIII/105/2000 Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Ĝląski z dnia 24 lutego 2000 r. 
z póğniejszymi zmianami Rada Miejska Gminy 
Gryfów Ĝląski uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1.  

1) Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla częĝci działek nr 176/283 
oraz 175/2 obręb Wieġa. 

2) Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3) Integralnymi częĝciami planu są następujące 
załączniki: 
a) załącznik nr 1 − rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1:  1000, 
b) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leġą do zadaě własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, 

4) Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleě planu. 

§ 2.  
1) Przedmiotem planu jest ustalenie: 

a) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o róġnym przeznaczeniu lub 
róġnych zasadach zagospodarowania − usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5 rubryka 
A oraz rysunek planu, 

b) zasad ochrony ĝrodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B 
oraz rysunek planu, 

c) zasad ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
zasad kształtowania ładu przestrzennego, 
parametrów i wskağników kształtowania  
i modernizacji zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów, wskağników intensywnoĝci 
zabudowy oraz wymagaě dotyczące zasto-
sowania szczególnych rozwiązaě architekto-
nicznych i przestrzennych − ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryka C oraz rysunek 
planu, 

d) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych a takġe naraġonych na 
niebezpieczeěstwo powodzi oraz zagroġo-
nych osuwaniem się mas ziemnych – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 2 ust. 2 oraz  
§ 5 rubryka D, 

e) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoĝci objętych planem 
miejscowym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 5, rubryka E oraz rysunek planu, 

f) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeě w ich uġytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryki B, C i D, 

g) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uġytkowania te-
renów – ustalenia w tym zakresie zawiera  
§ 5, rubryka F, 
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h) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 7, 

j) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 8. 

2) W granicach planu nie występują następujące 
elementy, stanowiące, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przedmiot obowiązkowych usta-
leě planu: 
a) obszary przestrzeni publicznej, 
b) tereny górnicze, 
c) tereny zagroġone osuwaniem się mas ziem-

nych, 
d) rozpoznane obiekty dziedzictwa kulturowe-

go, zabytki oraz dobra kultury współczesnej. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie − naleġy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
częĝci działek nr 176/283 oraz 175/2 obręb 
Wieġa, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu − naleġy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać się dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpoĝrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – naleġy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moġe 
być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego i przy uwzględnieniu 
dodatkowych warunków o ile stanowią tak 
przepisy szczegółowe niniejszej uchwały, 

4) terenie – naleġy przez to rozumieć obszar wy-
odrębniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć linię, która nie moġe być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku, za 
wyjątkiem dopuszczeě okreĝlonych w ustale-
niach szczegółowych planu, 

6) wskağniku intensywnoĝci zabudowy − naleġy 
przez to rozumieć wartoĝć stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji usy-
tuowanych powyġej poziomu terenu stałych 
obiektów zlokalizowanych w obrębie działki 
do powierzchni tej działki, 

7) wskağniku zabudowy działki − naleġy przez to 
rozumieć wartoĝć stanowiącą stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych w obrębie działki do powierzchni tej 
działki, 

8) dachu symetrycznym − naleġy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi 
(osiach) głównej bryły budynku, 

9) kącie nachylenia połaci – naleġy przez to rozu-
mieć kąt, jednakowy dla wszystkich elementów 
połaci dachu budynku, z wyłączeniem lukarn, 

10) terenach rekreacji indywidualnej − naleġy 
przez to rozumieć tereny wyznaczone dla loka-
lizacji budynków rekreacji indywidualnej, w 
rozumieniu przepisów szczególnych, wraz za-
gospodarowaniem towarzyszącym warunku-
jącym prawidłowe korzystanie z terenów, 

11) terenach zabudowy usługowej – naleġy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów słuġą-
cych działalnoĝci z zakresu: 
a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) sportu, rekreacji i odnowy biologicznej, 
o ile z ustaleě szczegółowych niniejszej 
uchwały nie wynika inaczej.  

§ 4.  
1) Następujące oznaczenia na rysunku planu są 

ustaleniami obowiązującymi: 
a) linie rozgraniczające tereny o róġnym prze-

znaczeniu lub róġnych zasadach zagospoda-
rowania, 

b) przeznaczenie terenów − wyraġone na ry-
sunku planu symbolami literowymi lub 
symbolami literowymi i numerami wyróġnia-
jącymi poszczególne tereny, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d) lokalizacja wjazdów na obszar objęty planem, 
e) granica strefy „OW” obserwacji archeolo-

gicznej, 
f) granica obszaru objętego planem, rozumia-

na jako toġsama z przyległymi do niej liniami 
rozgraniczającymi. 

2) Cały obszar objęty planem połoġony jest w ob-
szarze chronionego krajobrazu ustanowionym 
uchwałą nr LIII/291/94 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Ĝląski z dnia 26 maja 1994r. Niniejszy 
plan w swoich ustaleniach respektuje restrykcje 
ustalone w w/w uchwale. 

Rozdział 2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 

§ 5. Ustalenia szczegółowe dla terenów poło-
ġonych w obszarze objętym planem zawierają po-
niġsze tabele: 
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Tab.1  Ustalenia szczegółowe dla terenu UT:  
 

Przedmiot planu  
(wg systematyki 
zawartej w § 2  

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie 
terenu 

Ustalenia 

A UT 1. Przeznaczenie podstawowe – teren rekreacji indywidualnej. 2. Przeznacze-
nie uzupełniające: 1) tereny zabudowy usługowej (w tym punkt ratownictwa 
wodnego i magazyny sprzętu wodnego), 2) zieleě, 3) infrastruktura technicz-
na, 4) parkingi. 

B UT 1. Ustala się minimalny wskağnik terenów biologicznie czynnych w granicach 
działki budowlanej na poziomie 50%. W sytuacjach, gdy w związku z  istnieją-
cym zainwestowaniem wskağnik ten nie moġe być dotrzymany wyklucza się 
działania prowadzące do dalszego zmniejszenia powierzchni biologicznie 
czynnej. 2. Gospodarkę odpadami naleġy rozwiązać w oparciu o obowiązują-
ce przepisy szczególne. 3. Teren ze względów akustycznych kwalifikuje się 
jako teren rekreacyjny poza miastem w myĝl art. 114 ustawy Prawo ochrony 
ĝrodowiska. 

C UT 1. Ustala się następujące wymagania dla wykorzystania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) typ zabudowy – wolnostojąca lub bliğniacza, 2) wskağnik 
zabudowy działki: a) dla działek zainwestowanych w stanie istniejącym – 
maks.0,45, b) dla działek wydzielanych pod nową zabudowę – maksimum 
0,3,3) wskağnik intensywnoĝci zabudowy: a) dla działek zainwestowanych 
w stanie istniejącym – maksimum 0,7, b) dla działek wydzielanych pod nową 
zabudowę – maksimum 0,5, 4) wysokoĝć zabudowy − maksimum 6,50 m,  
5) dachy o pokryciu w kolorze czerwonym, brązowym lub grafitowym:  
a) w przypadku zachowania budynków istniejących oraz ich rozbudowy, lub 
przebudowy nie obejmującej dachu – o geometrii zgodnej ze stanem istnieją-
cym, b) w przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub przebudowy obejmują-
cej dach – dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci powyġej 250, 
6) wykoěczenie ĝcian zewnętrznych – drewno, kamieě naturalny, szkło, tynk 
szlachetny. 3. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpoĝrednio przy grani-
cy działek budowlanych. 4. Nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących ga-
raġy. 5. Budynki istniejące przekraczające ustaloną wysokoĝć zabudowy mo-
gą być zachowane w obecnej formie architektoniczno – przestrzennej, a takġe 
rozbudowywane pod warunkiem nie zwiększania obecnej wysokoĝci. 

D UT 1. Teren nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów za wyjąt-
kiem uwarunkowania, o którym mowa par. 4 ust. 2 niniejszej uchwały, 2. Ze 
względu na występowanie w rejonie objętym planem intensywnego osadnic-
twa pradziejowego i ĝredniowiecznego wyznacza się strefę „OW” obserwacji 
archeologicznej. W strefie tej wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi wymagają dostosowania do wymagaě przepisów od-
rębnych. 3. W przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziem-
nych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iġ jest on zabytkiem 
naleġy bezzwłocznie podjąć czynnoĝci, których mowa w art. 32 pkt 1 – 
3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

E UT Obowiązującymi wymogami w zakresie szczegółowych zasad scalania 
i podziału nieruchomoĝci są: 1) dostosowanie do ustaleě regulacyjnych pla-
nu, 2) zachowanie następujących minimalnych parametrów działek budowla-
nych: a) powierzchnia działki – 250 m2, b) szerokoĝć frontu działki – 15,00 m, 
c) kąt połoġenia granic działek w stosunku do pasa drogowego winien mie-
ĝcić się w zakresie 70–1100, z prawem odstępstwa od ww. wymogu 
w przypadkach uzasadnionych względami topograficznymi oraz istniejącym 
podziałem terenów. 

F UT Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowania, urządzania i uġytkowania 
terenu w związku z lokalizacją sezonowych ogródków gastronomicznych. 
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Tab. 2 Ustalenia szczegółowe dla terenów ZP.1 i ZP.2:  
 

Przedmiot planu  
(wg systematyki  
zawartej w § 2  

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie 
terenu 

Ustalenia 

A ZP.1 ZP.2 1. Przeznaczenie podstawowe: 1) tereny zieleni urządzonej, 2) tereny spor-
tu i rekreacji – plaġa, boiska sportowe, pomosty. 2. Przeznaczenie uzupeł-
niające - infrastruktura techniczna. 

   
B ZP.1 ZP.2 1. Teren ze względów akustycznych kwalifikuje się jako teren rekreacyjny 

poza miastem w myĝl art. 114 ustawy Prawo ochrony ĝrodowiska. 2. Usta-
la się minimalny wskağnik terenów biologicznie czynnych w obrębie dział-
ki budowlanej na poziomie 90%. 3. Gospodarkę odpadami naleġy rozwią-
zać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne. 

ZP.1 Teren przylega bezpoĝrednio do jeziora Złotnickiego i moġe być naraġony 
na ryzyko zalania wodami powodziowymi w okresach większych wezbraě. 
W związku z tym wyklucza się uġytkowanie mogące stanowić zagroġenie 
sanitarne dla wód zbiornika. 

C ZP.1 ZP.2 1. W obrębie terenu ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów 
wymienionych w rubryce A. 

D ZP.1 ZP.2 1. Teren nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów za wy-
jątkiem uwarunkowania, o którym mowa par. 4 ust. 2 niniejszej uchwały,  
2. Ze względu na występowanie w rejonie objętym planem intensywnego 
osadnictwa pradziejowego i ĝredniowiecznego wyznacza się strefę „OW” 
obserwacji archeologicznej. W strefie tej wszelkie zamierzenia inwestycyj-
ne związane z pracami ziemnymi wymagają dostosowania do wymagaě 
przepisów odrębnych. 3. W przypadku natrafienia podczas robót budow-
lanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie 
iġ jest on zabytkiem naleġy bezzwłocznie podjąć czynnoĝci, których mowa 
w art. 32 pkt 1 – 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

E ZP.1 ZP.2 Nie wprowadza się dodatkowych ustaleě ponad obowiązujące przepisy 
szczególne. 

F ZP.1 ZP.2 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i uġytkowanie 
terenu związane z sezonowym uprawianiem sportów wodnych i organiza-
cją imprez sportowych. 

 
Tab. 3 Ustalenia szczegółowe dla terenu ZL: 
  

Przedmiot planu  
(wg systematyki 
zawartej w § 2  

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie 
terenu 

Ustalenia 

A ZL 1. Przeznaczenie podstawowe – lasy. 2. Przeznaczenie uzupełniające – nie 
ustala się. 

B ZL 1. Tereny ZL nie podlegają ochronie akustycznej. 2. Tereny ZL są w całoĝci 
terenami biologicznie czynnymi. 

C ZL Ustala się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie obejmuje inwestycji dopuszczonych 
w lasach ochronnych w obowiązujących przepisach szczególnych 

D ZL 1. Teren podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów w związku 
z uwarunkowaniem, o którym mowa par. 4 ust. 2 niniejszej uchwały oraz na 
podstawie przepisów szczególnych dotyczących lasów i gospodarki leĝnej.  
2. Ze względu na występowanie w rejonie objętym planem intensywnego 
osadnictwa pradziejowego i ĝredniowiecznego wyznacza się strefę „OW” 
obserwacji archeologicznej. W strefie tej wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
związane z pracami ziemnymi wymagają dostosowania do wymagaě przepi-
sów odrębnych. 3. W przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub 
ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iġ jest on za-
bytkiem naleġy bezzwłocznie podjąć czynnoĝci, których mowa w art. 32  
pkt 1–3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

E ZL Nie ustala się. 
F ZL Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i uġytkowania 

terenów w zakresie jaki umoġliwiają obowiązujące przepisy szczególne. 
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§ 6. Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) dojazd do terenu objętego planem zapewnia się 

poprzez drogi wewnętrzne (leĝne) na warun-
kach okreĝlonych przez dysponenta terenu, 

2) wjazdy na teren objęty planem – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

§ 7. Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) gospodarka ĝciekowa i zaopatrzenie w wodę – 

na bazie dotychczasowych rozwiązaě grupo-
wych i indywidualnych z prawem ich przebu-
dowy i modernizacji dla podłączenia ewentual-
nych nowych uġytkowników oraz podniesienia 
sprawnoĝci i jakoĝci systemu, 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną na warun-
kach dotychczasowych z prawem rozbudowy 
i przebudowy na warunkach okreĝlonych przez 
gestora sieci, 

3) dopuszcza się instalowanie urządzeě do pozy-
skiwania energii ze ğródeł niekonwencjonal-
nych, za wyjątkiem turbin wiatrowych, 

4) lokalizacja obiektów łącznoĝci publicznej jest 
dopuszczalna na warunkach okreĝlonych 
w przepisach odrębnych, 

§ 8. Ustala się stawkę procentową, słuġącą 
naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoĝci 30%.  

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE: 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Ĝląski. 

§ 10. Uchwała wchodzi w ġycie w terminie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoĝląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 
Robert Skrzypek 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoĝląskiego Nr 171 – 16216 – Poz. 2971 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/48/11 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoĝląskiego Nr 171 – 16217 – Poz. 2971,2972,2973 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/48/11 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 30 czerwca 2011 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częĝci działek 
nr 176/283 oraz 175/2 obręb Wieġa nie wystąpią zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleġą do zadaě własnych gminy i są wynikiem uchwalenia ww. planu.  
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UCHWAŁA NR X/49/11 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr LXXV/262/06  
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej  

Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,  
poz. 613 ze zmian.), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmian.) Rada Miejska Gminy Gryfów Ĝląski uchwa-
la, co następuje:  

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Ĝląski nr LXXV/262/06 z dnia  
26 pağdziernika 2006 r. w sprawie wysokoĝci 
dziennych stawek opłaty targowej, w sposób na-
stępujący. 
I. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 

w następujących wysokoĝciach: 
1) Od sprzedaġy z samochodu: 

a) o ładownoĝci do 2 ton – artykułów ġyw-
noĝciowych i przemysłowych – 35,00 zł, 

b) o ładownoĝci powyġej 2 ton – artykułów 
ġywnoĝciowych i przemysłowych – 50,00 zł. 

2) Od sprzedaġy obnoĝnej z ręki, kosza, skrzyn-
ki, wiadra, wózka ręcznego, roweru – 3,00 zł 

3) Od sprzedaġy towarów wyłoġonych na sto-
isku (stawka za 1 m2) – 5,00 zł. 

II. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy 
sprzedaġy okolicznoĝciowej z okazji ĝwiąt na-
stępujących artykułów: 
1) Kwiaty, wieěce, znicze – 50,00 zł. 
2) Ryby, choinki cięte i sztuczne – 50,00 zł. 

III. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy 
sprzedaġy owoców sezonowych: 
1) Truskawki i czereĝnie – 20,00 zł. 

§ 2. Pozostałą treĝć uchwały, pozostawia się 
bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Gryfów Ĝląski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoĝląskiego, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 

Robert Skrzypek 
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UCHWAŁA NR 108.XIV.2011 
 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
pomiędzy ul. Struga, a Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z póğn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Paěstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz na podsta-
wie 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 z póğn. zm.), 
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
nr 271/XXXVII/2008 z dnia 7 pağdziernika 2008 r., 


