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UCHWAŁA NR X/48/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 

w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów i logopedów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 
art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Polanicy − 
Zdroju uchwala, co następuje:  

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję dy-
rektorów szkół (przedszkola), dla których Gmina 
Polanica-Zdrój jest organem prowadzącym, zaleşy 
od liczby oddziałów w danej szkole (przedszkolu) 
i wynosi: 
1. dyrektor przedszkola liczącego 3 − 4 oddziały − 

8 godzin, 
2. dyrektor szkoły liczącej do 17 oddziałów − 

5 godzin, 
3. dyrektor szkoły liczącej 18 i więcej oddziałów − 

3 godziny, 
4. wicedyrektor szkoły liczącej do 17 oddziałów − 

9 godzin, 
5. wicedyrektor szkoły liczącej 18 i więcej oddzia-

łów − 7 godzin. 

§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych odnosi się takşe do nauczy-
ciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastęp-
stwie nauczyciela, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze, z tym şe obowiązuje on od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji 

dyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję. 

§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymie-
nionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. − Karta Nauczyciela według następujących 
norm : 
1. pedagog − 20 godzin, 
2. psycholog − 20 godzin, 
3. logopeda − 20 godzin. 

§ 4. Traci moc uchwała nr X/64/2003 Rady 
Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26.06.2003 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
znişek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszko-
lach, a takşe określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć pedagogów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązują-
cą od 1 września 2011 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Puchniak 
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UCHWAŁA NR VII.31.2011 
 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, 
AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.20 
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr IX/ 
/47/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia  
18 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, 
AM-1, połoşonej w obrębie Drogoszowice, po 
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Twardogóra zatwierdzonym Uchwałą nr LII/ 
/373/98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia  
18 czerwca 1998 roku zmienionym uchwałą nr XII/ 
/66/07 z dnia 26 paŝdziernika 2007 roku, Rada Miej-
ska w Twardogórze uchwala co następuje:  
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DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, 
AM-1, połoşonej w obrębie Drogoszowice, zwana 
dalej planem, obejmuje obszar w granicach przed-
stawionych na rysunku planu stanowiącym załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) plan – naleşy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwały, 

2) linia rozgraniczająca − linia oddzielająca po-
szczególne tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i określona w niniejszej 
uchwale dla danego terenu, której nie moşe 
przekroczyć şaden element budynku, 

4) szerokość elewacji – całkowita szerokość wido-
ku elewacji od strony frontu działki, 

5) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania lub działalności lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone 
w danym terenie, 

6) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego toşsama z granicą 

strefy ochrony zabytków archeologicznych  
i strefą „K” ochrony konserwatorskiej, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania, 

3) symbole terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) przeznaczenia terenów. 

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenia terenów:  
1) teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – 

ME, 
2) teren wód powierzchniowych – WS, 
3) teren dróg wewnętrznych – KDW. 

2. Na kaşdym z terenów zakazuje się przezna-
czeń innych niş te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 5. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokali-
zację urządzeń budowlanych. 

§ 6. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje: zakaz 
lokalizacji obiektów tymczasowych. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 7. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony 
środowiska obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie, 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych, 

3) stosowanie do celów grzewczych ekologicznych 
ŝródeł energii poprzez wykorzystanie energii 
cieplnej, przy wytwarzaniu której spełnione są 
normy w zakresie emisji zanieczyszczeń 
i ochrony środowiska, w tym w szczególności 
wykorzystanie paliw płynnych i gazowych oraz 
urządzeń do spalania paliw stałych o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niş 
70%, 

4) zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko i mogą-
cych potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu 
łączności publicznej, infrastruktury technicznej 
i dróg publicznych. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 8. 1. Ustala się strefę ochrony zabytków ar-
cheologicznych, oznaczoną jak na rysunku planu.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowią-
zuje uzgodnienie wszelkich inwestycji wymagają-
cych prac ziemnych z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, co do 
obowiązku prowadzenia stałego nadzoru arche-
ologicznego i w razie konieczności ratowniczych 
badań archeologicznych, za pozwoleniem Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace archeologiczne i wykopaliskowe. 

3. Pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne 
i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 2 naleşy 
uzyskać przed złoşeniem wniosku o pozwolenie na 
budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych. 

4. Istnieje moşliwość odkrycia nowych stano-
wisk archeologicznych, ich wykaz podlega sukce-
sywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 

§ 9. 1. W obrębie archiwalnych stanowisk ar-
cheologicznych oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie 
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wszelkie inwestycje wymagające prac ziemnych 
wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych.  

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
lub zgłoszeniem robót budowlanych naleşy uzy-
skać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na prze-
prowadzenie robót ziemnych na terenie zabytko-
wym w trybie prac konserwatorskich, polegają-
cych na przeprowadzeniu wyprzedzających ratow-
niczych badań archeologicznych metodą wykopa-
liskową, przez uprawnionego archeologa. 

§ 10. 1. Ustala się strefę „K” ochrony konser-
watorskiej, oznaczoną jak na rysunku planu.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące wymogi konserwatorskie: 
1) naleşy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego i kompo-
zycję zieleni, 

2) naleşy utrzymać krajobraz przyrodniczy związa-
ny przestrzennie z historycznym załoşeniem 
urbanistycznym i ruralistycznym, winno się 
uwolnić jego obszar od elementów dysharmo-
nizujących, rekultywować tereny zniszczone, 
a w przypadku wprowadzania nowych elemen-
tów winny one podnosić estetyczne wartości 
tych terenów i podkreślać ich związek prze-
strzenny z historycznym załoşeniem urbani-
stycznym i ruralistycznym, 

3) naleşy przyznać pierwszeństwo wszelkim dzia-
łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, 
zarówno w przypadku przyrodniczych elemen-
tów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej 
struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci 
komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych 
znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków, 

4) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali i bryły przy załoşeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej oraz nawią-
zywać formami i stosowanymi materiałami do 
lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej, 

5) umieszczenia reklam lub innych tablic, nie zwią-
zanych bezpośrednio z danym obiektem i sta-
nowiących element obcy na tym obszarze jest 
zabronione. Dopuszcza się umiejscowienie ta-
blic informacyjnych instytucji lub szyldów skle-
pów i zakładów w miejscach na to wyznaczo-
nych, we właściwej, nie agresywnej formie, 

6) wszelkie działania inwestycyjne naleşy uzgad-
niać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków we Wrocławiu. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:  
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej, 
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej 

z zastrzeşeniem ust. 2 pkt.1, 
3) retencjonowanie wód opadowych, 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznych, 

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii ener-
getycznych, 

6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przezna-

czone pod zabudowę wyznaczone planem, 
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie reali-

zacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach 
rozgraniczających ulic z zastrzeşeniem ust. 2  
pkt 2. 

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się: 
1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania 

sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych, 

2) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 
pkt. 8 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej 
moşliwości realizacji tych ustaleń. 

3. Na terenie objętym planem, w zakresie roz-
budowy i budowy systemu komunikacji obowiązu-
je: 
1) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci 

infrastruktury technicznej, 
2) lokalizacja garaşy i miejsc postojowych w gra-

nicach działek budowlanych, 
3) na terenie zabudowy jednorodzinnej, minimum 

dwa miejsca postojowe na kaşdej działce wli-
czając w to garaş. 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 
Rozdział 6 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
ekstensywnej 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.ME, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa eksten-
sywna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) kształtowanie budynków – jako wolnostojące, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 4 m i 6 m od linii 
rozgraniczających, 

3) wysokość budynków do 9 m z zastrzeşeniem 
ust. 3 pkt 2, 

4) budynek mieszkalny do dwóch kondygnacji, 
w tym poddasze uşytkowe, 

5) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-

chowych o powierzchni większej niş połowa 
połaci dachu, 

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 
6) dachy o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º, 
7) pokrycie dachu dachówką lub materiałem imi-

tującym dachówkę. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min.60%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m, 
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2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 40 m2, wysokości do 6 m, o geome-
trii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkal-
nego, 

3) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku, 

4) obiekty małej architektury. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni 

działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

90% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust.  w zakre-

sie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa komunikacyjna od przyległych dróg 

wewnętrznych, 
2) zapewnienie co najmniej dwóch miejsc posto-

jowych na terenie działki budowlanej. 
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod wzglę-

dem akustycznym kwalifikuje się jako teren prze-
znaczony na cele mieszkaniowe. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje: 
1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi, 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

2500 m2, 
3) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 

30 m. 
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-

kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości dopuszcza się wydzielenie dróg we-
wnętrznych. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 30%. 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.WS ustala się przeznaczenie: 
wody powierzchniowe.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 

ładu przestrzennego obowiązuje zabezpieczenie 
nabrzeşy przed osuwaniem. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się wznoszenie 
budowli i urządzeń wodnych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3.KDW, ustala się przeznaczenie 
droga wewnętrzna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu od 4 m, 
2) elementy wyposaşenia ulicy, 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Twardogóra. 

§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Stanisław Adamski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII.31. 
.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 150 – 14163 – Poz. 2566,2567 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII.31. 
.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

 
Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada 
Miejska w Twardogórze stwierdza, şe w terminie o którym jest mowa w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII.31. 
.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze 
z dnia 31 marca 2011 r. 

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

z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miej-
ska w Twardogórze stwierdza, şe: 

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 
351/2, AM-1, połoşonej w obrębie Drogoszowice nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, komunikacji i inşynierii, które naleşą do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XIV/102/11 
 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/305/2008 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy 

Wałbrzych na lata 2009–2013 z późniejszymi zmianami 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami) oraz 
art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada Miej-
ska Wałbrzycha uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXIII/305/2008 Rady Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXXIII/305/2008 z dnia  
19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wielo-
letniego Programu Gospodarowania Zasobem 
Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009 – 
2013 z póŝniejszymi zmianami wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1. W § 8 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy 
zasobu lokali socjalnych, docelowo w wyodręb-
nionych budynkach. Wielkość zasobu lokali socjal-
nych będzie określana raz w roku przez zespół po-
wołany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
w oparciu o aktualną liczbę osób oczekujących na 
przydział lokalu socjalnego.” 

2. W § 9 wykreśla się ust. 3 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
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