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UCHWAŁA NR LII/249/2009 
 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008 r.  
w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie   

oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z póčniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 i 67 
ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991 r. o systemie oċwia-
ty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z póčniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ďarowie 
uchwala, co nastćpuje: 
 

§ 1. W uchwale nr XXI/105/2008 Rady Miej-
skiej w Ďarowie z dnia 25 lutego 2008 r. zmienionej 
uchwałą nr XXIV/125/2008 Rady Miejskiej w Ďaro-
wie z dnia 30 kwietnia 2008 r. oraz uchwałą 
nr XLII/205/2009 z dnia 31 marca 2009 r. wprowa-
dza sić nastćpujące zmiany: 
§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustala sić opłatć za pobyt dziecka  
w Przedszkolu Miejskim w Ďarowie poza podstawć 
programową w wysokoċci: 
– 2,50 zł za 6, 7, 8, godzinć pobytu dziecka  

w przedszkolu, 
– 0,80 zł za kolejne godziny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Ďarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie w terminie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Robert Kaśków 
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UCHWAŁA NR XLV/215/2009 
 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni 
wodnej lokalizowanej w obrębach Lisowice i Prochowice w gminie Prochowice 

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 z póčn. 
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póčn. zm.), zgodnie  
z uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice  
nr XXXIX/189/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w spra-
wie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
małej elektrowni wodnej w obrćbach Lisowice  
i Prochowice w gminie Prochowice − po stwier-
dzeniu zgodnoċci projektu planu z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy Prochowi-
ce” uchwalonego dnia 30 marca 1998 r. uchwałą 
Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXXVIII/ 

/211/98 z póčniejszymi zmianami uchwala sić, 
co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu  

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu małej elektrowni 
wodnej lokalizowanej w obrćbach Lisowice i Pro-
chowice w gminie Prochowice, zwany dalej pla-
nem.  

§ 2. 1. Integralnymi czćċciami niniejszej 
uchwały są:  
1)  rysunek planu − załącznik graficzny nr 1 w skali 

1 : 1000;  
2)  załącznik nr 2 – „Rozstrzygnićcie dot. sposobu 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej ustalonych w planie terenu małej 
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elektrowni wodnej w obrćbach Lisowice i Pro-
chowice oraz zasad ich finansowania”;  

3)  załącznik nr 3 – „Rozstrzygnićcie dot. sposobu 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu terenu małej elektrowni wodnej w obrć-
bach Lisowice i Prochowice”.  

2.  Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 
nie zawierają ustaleĉ planu.  

§ 3. 1.  W planie okreċlono:  
1)  w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku pla-

nu:  
a)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania,  

b)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,  

c)  zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,  

d)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

e)  wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych,  

f)  parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskač-
niki intensywnoċci zabudowy,  

g)  granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów,  

h)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu,  

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

2)  w rozdziale 4 uchwały:  
a)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoċci objćtych planem,  
b)  sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uďytkowania terenów,  
c)  stawki procentowe, na podstawie których 

ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.  

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu 
to: przebiegi linii rozgraniczających i oznaczenia 
funkcjonalne poszczególnych terenów wydziela-
nych liniami rozgraniczającymi oraz przebieg gra-
nicy opracowania bćdącej jednoczeċnie ustaloną 
linią rozgraniczającą.  

3. Uďyte w niniejszej uchwale okreċlenie „ma-
ła elektrownia wodna” (MEW) oznacza budowlć 
wraz z urządzeniami technicznymi przetwarzają-
cymi energić kinetyczną wody na energić elek-
tryczną. Moc zainstalowana MEW nie moďe prze-
kraczać 5 MW.  

§ 4. 1.  Dla obszaru objćtego planem obowią-
zują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, 
zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, zasady ochrony ċrodowiska  

i dóbr kultury oraz reguły realizacji zagospodaro-
wania zawarte w ustaleniach tekstowych w roz-
działach 2 i 4 niniejszej uchwały.  

2.  Obszar objćty planem podzielono liniami 
rozgraniczającymi na tereny o róďnych funkcjach  
i róďnych zasadach zagospodarowania. Terenom, 
którym nadano oznaczenia literowe odpowiadają 
ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały.  

3.  Przebiegi linii rozgraniczających okreċla ry-
sunek planu. Orientacyjne linie rozgraniczające 
mogą być w projektach zagospodarowania terenu 
oraz w projektach podziału terenu korygowane na 
podstawie opracowaĉ o wićkszym stopniu szcze-
gółowoċci niď rysunek planu, jeďeli wymaga tego 
w szczególnoċci program sytuowanej inwestycji, 
pod warunkiem zachowania moďliwoċci realizacji 
funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania usta-
lonych planem dla wszystkich terenów.  

4.  Uďyte w uchwale okreċlenia: „ustala sić”, 
„wymaga sić”, „winny” i „naleďy” formułują wa-
runki, które są ustaleniami planu.  

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów  

§ 5. Przeznaczenie terenów − podstawowe 
ustalenia funkcjonalne. 1.  Obszar objćty planem 
to zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Prochowice” teren produkcyj-
ny, na którym dopuszczana jest lokalizacja elek-
trowni wodnej (rozdz. 3.6 czćċci tekstowej studium 
i plansza „Kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego”).  

2.  Obszar objćty planem zlokalizowany na 
granicy obrćbów Lisowice i Prochowice na lewym 
brzegu Kaczawy przeznacza sić pod lokalizacjć 
małej elektrowni wodnej z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz pod lokalizacjć przebudowywanych 
wałów przeciwpowodziowych.  

3.  Terenom wydzielonym na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi nadano oznaczenia lite-
rowe. Symbole literowe okreċlają funkcje podsta-
wowe (dominujące) wyodrćbnionych terenów.  

4.  Wydzielone tereny mogą być uďytkowane 
w sposób uzupełniający funkcjć podstawową  
i mogą tu być sytuowane inwestycje o funkcjach 
uzupełniających, związanych bezpoċrednio z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu − o ile nie stoi 
to w sprzecznoċci z przepisami prawa powszech-
nego i innymi ustaleniami planu oraz nie ogranicza 
moďliwoċci realizowania ustalonego planem zain-
westowania.  

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 1.  W rozdziale 3 niniejszej uchwa-
ły w ustaleniach szczegółowych dotyczących tere-
nów wydzielanych liniami rozgraniczającymi usta-
lono wymagania dotyczące sposobów zagospoda-
rowania poszczególnych terenów.  
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2.  Na całym obszarze objćtym planem ustala 
sić zakaz sytuowania zabudowy i zainwestowania 
innego niď urządzenia wodne w rozumieniu art. 9 
ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239,  
poz. 2019 z póčn. zm.), to znaczy nie związanego  
z utrzymaniem koryta Kaczawy, projektowaną ma-
łą elektrownią wodną i ochroną przeciwpowo-
dziową.  

3.  Wymaga sić, aby usytuowanie projekto-
wanego zainwestowania związanego z realizacją 
małej elektrowni wodnej i urządzeĉ towarzyszą-
cych respektowało przepisy prawa powszechnego, 
w szczególnoċci ustawy Prawo wodne.  

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego.1.  Budowa, eksploatacja 
i likwidacja małej elektrowni wodnej nie mogą 
powodować przekroczenia dopuszczalnych pozio-
mów hałasu ustalonych w przepisach prawa po-
wszechnego dla okreċlonych w przepisach prawa 
miejscowego terenów istniejącej i projektowanej 
zabudowy na terenie miasta Prochowice. Na ob-
szarze objćtym planem nie ma terenów o funk-
cjach chronionych, o których mowa w przepisach 
prawa powszechnego dotyczących dopuszczalnych 
poziomów hałasu w ċrodowisku.  

2.  Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 
małej elektrowni wodnej oraz w czasie realizowa-
nia odcinka nowych wałów przeciwpowodziowych 
wymaga sić zapewnienia skutecznej ochrony pod-
łoďa gruntowego oraz wód powierzchniowych  
i podziemnych przed zanieczyszczeniami, w szcze-
gólnoċci substancjami ropopochodnymi.  

3.  W trakcie eksploatacji małej elektrowni 
wodnej wymaga sić prowadzenia monitoringu 
skutków jej funkcjonowania, w szczególnoċci  
w zakresie jej wpływu na ċrodowisko przyrodnicze 
i na warunki klimatu akustycznego.  

4.  W granicach obszaru objćtego planem nie 
dopuszcza sić składowania odpadów, postćpowa-
nie z którymi regulują przepisy prawa powszech-
nego i miejscowego.  

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

1.  Linia rozgraniczająca pomićdzy terenami 
oznaczonymi w planie symbolami WB i R jest jed-
noczeċnie granicą strefy ochrony ekspozycji zabyt-
kowego układu Prochowic – panoramy historycz-
nego centrum miasta (por. ustalenia w § 6 ust. 2) 
widocznej z drogi krajowej nr 36.  

2.  Na obszarze objćtym planem w przypadku 
natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty 
mające charakter zabytku archeologicznego naleďy 
wstrzymać prace, przedmiot zabezpieczyć i nie-
zwłocznie zawiadomić o odkryciu Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

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

Na obszarze objćtym planem nie wyznacza sić 
przestrzeni publicznych.  

§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu. 

Parametry projektowanych urządzeĉ wodnych 
ustalono w rozdziale 3 w ustaleniach szczegóło-
wych.  

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. 

1.  Tereny oznaczone w planie symbolami WS, 
WSp, WSk, MEW,WS i R,Z naleďą do obszaru bez-
poċredniego zagroďenia powodzią w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo wodne.  

2.  Teren oznaczony w planie symbolem R na-
leďy do obszaru potencjalnego zagroďenia powo-
dzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wod-
ne.  

3.  Wał przeciwpowodziowy oznaczony w pla-
nie symbolem WB podlega ochronie w zakresie 
okreċlonym w art. 85 ustawy Prawo wodne.  

4.  Obszar objćty planem leďy w granicach 
trzeciorzćdowego Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Ċroda 
Ċląska”.  

5.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury okreċlono w § 8.  

6.  W granicach planu nie ma terenów ani ob-
szarów górniczych, terenów naraďonych na osu-
wanie sić mas ziemnych ani obiektów i obszarów 
objćtych indywidualnymi formami ochrony przy-
rody.  

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

1.  Realizacja małej elektrowni wodnej i wałów 
przeciwpowodziowych wymaga rozpoznania wa-
runków geotechnicznych.  

2.  Pozostałe warunki i ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów okreċlono w rozdziałach 
2 i 3 niniejszej uchwały.  

§ 13. Podstawowe zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji. 

1.  Ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
objćtych planem poprzez istniejące i projektowane 
odcinki utwardzonego przejazdu wałowego − drogi 
prowadzonej po przejazdowej koronie wału prze-
ciwpowodziowego.  

2.  Na obszarze objćtym planem nie ogranicza 
sić moďliwoċci wytyczania szlaków lub/i ċcieďek 
rowerowych na warunkach okreċlonych w ustawie 
Prawo wodne, z zastrzeďeniem, ďe nie ograniczy to 
moďliwoċci realizacji ustaleĉ funkcjonalnych  
i przestrzennych planu.  

3.  Dopuszcza sić ustalanie słuďebnoċci grun-
towej, w szczególnoċci dla zapewnienia dostćpu 
do obiektów i urządzeĉ małej elektrowni wodnej  
i innych urządzeĉ wodnych.  
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§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej. 
Na obszarze objćtym planem – z wykluczeniem 
terenu oznaczonego symbolem WS – dopuszcza 
sić realizowanie nowych kablowych sieci elektro-
energetycznych związanych z funkcjonowaniem 
małej elektrowni wodnej oraz sieci telekomunika-
cyjnych.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi.  

§ 15. WS Istniejące koryto rzeki Kaczawy – do 
zachowania.  

§ 16. WSp Teren projektowanej przepławki dla 
ryb z wlotem od strony wody górnej usytuowa-
nym w projektowanym kanale doprowadzającym 
wodć do małej elektrowni wodnej i z wylotem do 
projektowanego kanału energetycznego.  

§ 17. WSk Projektowany kanał energetyczny – 
odcinek doprowadzający wodć do małej elektrow-
ni wodnej.  

§ 18. MEW,WSk 
1. Teren lokalizacji projektowanej małej elek-

trowni wodnej, odcinka wylotowego projektowa-
nego kanału energetycznego i urządzeĉ towarzy-
szących. Odcinek istniejącego wału przeciwpowo-
dziowego kolidujący z lokalizacją małej elektrowni 
wodnej – do przełoďenia (porównaj ustalenia  
w § 20).  

2.  W ramach realizacji małej elektrowni wod-
nej dopuszcza sić wybudowanie w szczególnoċci 
komory turbin i sytuowanego powyďej budynku 
obsługi urządzeĉ energetycznych elektrowni oraz 
kładek roboczych.  

§ 19. R,Z Teren istniejącej zieleni niskiej – łąk  
i zieleni nieurządzonej – do zachowania.  

§ 20. WB 
1.  Tereny istniejących i projektowanych od-

cinków wału przeciwpowodziowego.  
2.  Ustala sić orientacyjne parametry projek-

towanego odcinka wału przeciwpowodziowego:  
1)  rzćdna korony – od 102,8 do 103,50 m n.p.m.;  
2)  szerokoċć w koronie – 5,0 m;  
3)  nachylenie skarp – 1:2.  

3.  Ustala sić umocnienie przejazdowej korony 
wału płytami drogowymi.  

§ 21. R1.  Istniejące uďytki rolnicze – do za-
chowania.  

2.  Dopuszcza sić lokalizowanie zjazdów z ko-
rony wału przeciwpowodziowego.  

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.  

§ 22. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem. 

1.  Dla stwierdzenia zgodnoċci podziału nieru-
chomoċci z ustaleniami planu naleďy ustalić, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu 
jest zgodne z planem oraz czy istnieje moďliwoċć 

zgodnego z planem zagospodarowania wydziela-
nych działek gruntu.  

2.  W granicach objćtych planem nie wyzna-
czono obszarów wymagających przeprowadzania 
scaleĉ nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
rozdziału 2 działu III ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomoċciami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póčn. 
zm.). Nie ogranicza sić moďliwoċci dokonywania 
połączenia i ponownego podziału gruntów w wy-
padkach, o których mowa w art. 98b w/w ustawy.  

§ 23. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów.1.  Dopuszcza sić tymczasowe uďytkowanie 
nieruchomoċci jak w stanie istniejącym.  

2.  Na wszystkich terenach mogą być czasowo 
lokalizowane drogi dojazdowe niezbćdne w czasie 
realizowania zainwestowania ustalonego w planie 
oraz w szczególnoċci składy materiałów budowla-
nych, zaplecza budów, nieuciąďliwe obiekty go-
spodarcze.  

§ 24. Inne zasady realizacji planu. 
1.  Warunki dostawy mediów oraz techniczne 

warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia naleďy 
uzgadniać odpowiednio z operatorami sieci i urzą-
dzeĉ w przewidywanym zakresie zaopatrzenia.  

2.  Sposób usunićcia ewentualnych kolizji 
pomićdzy zamiarami inwestycyjnymi a istniejący-
mi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicz-
nej naleďy uzgadniać z odpowiednimi administra-
torami tych systemów.  

3.  Warunki udostćpnienia terenów koniecz-
nych do realizacji inwestycji, a nie pozostających w 
dyspozycji inwestorów − naleďy uzgadniać z wła-
ċcicielami tych terenów.  

4.  Na etapie projektowania, realizacji i eks-
ploatacji inwestycji naleďy uwzglćdniać wszystkie 
warunki wynikające z przeprowadzonych uzgod-
nieĉ oraz zapewniać ochronć uzasadnionych inte-
resów osób trzecich.  

§ 25. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Ustala sić stawkć procentową słuďącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokoċci 30%.  

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Prochowice.  

§ 27. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego.  

§ 28. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej Urzćdu Miasta i Gminy Prochowice.  

 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy: 

Alicja Sielicka 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 15 – 1258 – Poz. 229 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/ 215/ 
/2009 Rady Miasta I Gminy Prochowice 
z dnia 30 listopada 2009 r. 

 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 15 – 1259 – Poz. 229 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 15 – 1260 – Poz. 229,230 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/ 215/ 
/2009 Rady Miasta I Gminy Prochowice 
z dnia 30 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie dot. sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w 
planie terenu małej elektrowni wodnej w obrębach Lisowice i Prochowice oraz zasad ich finansowania  

1. W związku z uchwaleniem planu terenu małej elektrowni wodnej nie wystąpi koniecznoċć realizacji  
ze ċrodków komunalnych nowych sieci i urządzeĉ systemu sieci sanitarnych ani oċwietlenia dróg.  
Na obszarze objćtym planem nie przewiduje sić potrzeby realizowania komunalnych inwestycji ko-
munikacyjnych.  

2. Ewentualne realizacje, rozbudowy lub/i przebudowy sieci i urządzeĉ elektroenergetycznych bćdą re-
alizowane przez inwestora małej elektrowni wodnej zgodnie z zasadami okreċlonymi w ustawie Pra-
wo energetyczne na warunkach okreċlonych przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybu-
cyjnych.  

3. Realizacja ustalonego planem zagospodarowania nie wymaga przebudowywania ani likwidacji istnie-
jących sieci komunalnych.  

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/ 215/ 
/2009 Rady Miasta I Gminy Prochowice 
z dnia 30 listopada 2009 r. 
 

Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu terenu małej 
elektrowni wodnej w obrębach Lisowice i Prochowice  

W trakcie wyłoďenia do publicznego wglądu dokumentacji planu tzn. w okresie od 12 pačdziernika  
do 9 listopada 2009 r. ani w okresie ustawowo okreċlonym 14 dni od dnia zakoĉczenia okresu wyłoďenia 
do projektu planu nie zgłoszono uwag.  
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UCHWAŁA NR 195/XXXVII/09 
 RADY GMINY CIEPŁOWODY 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póčn. zm.), art. 15  
ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póčniejszymi zmiana-
mi) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co nastćpu-
je: 

§ 1. 1. Ustala sić dzienną stawkć opłaty tar-
gowej w wysokoċci 12,- zł. 

2. Osoby, od których naleďna jest opłata tar-
gowa, zobowiązane są do jej uiszczenia bez we-
zwania z góry do rak inkasenta w dniu dokonywa-
nia sprzedaďy. 

§ 2. 1. Zarządza sić pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
sić sołtysów poszczególnych wsi. 

3. Inkasentom dokonującym poboru opłaty 
targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokoċci 
30% zainkasowanych kwot. 

4. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci 
przekazują na rachunek bankowy Urzćdu Gminy 
Ciepłowody lub wpłacają do kasy Urzćdu Gminy  
w kaďdy ostatni dzieĉ roboczy miesiąca. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 183/XXXIV/09 Rady 
Gminy Ciepłowody z dnia 15 pačdziernika 2009 r. 
w sprawie okreċlenia wysokoċci opłaty targowej 
na terenie Gminy Ciepłowody. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Władysław Gluza 
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