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UCHWAŁA NR XLVII/252/09 
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie opłaty miejscowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi), art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  
poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, 
poz. 742) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej od 
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę  
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Kar-
łów, Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, 
Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Ścinawka 
Górna, Tłumaczów, Wambierzyce w wysokości − 
1,80 zł za każdy dzień pobytu. 

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się jednorazo-
wo za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatnim 
dniu jego trwania.  

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej  
w drodze inkasa.  

2. Określa się, że inkasentami opłaty miejsco-
wej zobowiązanymi do jej poboru będą osoby fi-
zyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,  
w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, 
które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, 
pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obozo-
wiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne po-
dobne obiekty.  

3. Osoby wymienione w ust. 2 zobowiązane są 
do podania do publicznej wiadomości (np. na ta-
blicy ogłoszeń) stawek opłaty miejscowej i inka-
senta.  

4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 
10% pobranej opłaty.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/176/08 Rady 
Miejskiej w Radkowie z dnia 27 listopada 2008 r.  
w sprawie opłaty miejscowej.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Radków.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Marian Gancarski
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UCHWAŁA NR XXXII/339/09 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 26 listopada 2009 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, 
uchwalonego uchwałą nr XIV/182/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 11 grudnia 2003 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) oraz na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy  
nr XVII/183/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Księginice po stwierdzeniu zgodności zmiany pla-
nu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzebnica” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej 
w Trzebnicy nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 

2000 r., Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Księginice wprowadza się zmianę w § 3 zatytu-
łowanym „Przeznaczenie terenów, lokalne warun-
ki, zasady i standardy kształtowania zabudowy  
i urządzania terenu oraz zasady i warunki podziału 
terenu na działki”, poprzez dodanie w punkcie 9 
podpunkcie 2) po literze c. litery d. w brzmieniu 
„lokalizację funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej 
w istniejących budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych”. 

§ 2. 1. W uchwale w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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wsi Księginice uchyla się § 8 zatytułowany „Tere-
ny, na których przewiduje się stosowanie indywi-
dualnych lub grupowych systemów oczyszczania 
ścieków bądź zbiorników bezodpływowych”. 

2. W wyżej wymienionej uchwale wprowadza 
się § 8 o brzmieniu: 
„Tereny, na których przewiduje się stosowanie 
indywidualnych lub grupowych systemów oczysz-
czania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych. 

1. Dla całego terenu w granicach opracowania 
zaleca się system grupowego odprowadzenia ście-
ków do kanalizacji wiejskiej oraz oczyszczalni ście-
ków w Trzebnicy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji, dla potrzeb 
odprowadzania ścieków, dopuszcza się lokalizację 
szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków”. 

§ 3. 1. Pozostałe ustalenia uchwały nr XIV/ 
/182/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia  
11 grudnia 2003 r. wraz z załącznikami (w tym  
z rysunkiem planu) pozostają niezmienione. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik nr 1. 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany planu, stanowiące za-
łącznik nr 2. 

3) podsumowanie zawierające informacje zgodne 
z wymogami przepisów szczególnych i odręb-
nych, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jan Darowski 

 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/ 
/339/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
26 listopada 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Księginice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003. poz. 717, ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592, ze zmianami), art. 111 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miejska w Trzebnicy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice nie 
wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nieprzyjętych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, uchwalonego uchwałą nr XIV/182/03 Rady 
Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 11 grudnia 2003 r. 

§ 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania. 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/339/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
26 listopada 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, uchwalonego uchwałą nr XIV/182/03 Rady Miasta  

i Gminy Trzebnica z dnia 11 grudnia 2003 r. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 13 października 2009 r. nie wniesio-
no żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księ-
ginice, uchwalonego uchwałą nr XIV/182/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 11 grudnia 2003 r., 
wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/ 
/339/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
26 listopada 2009 r. 

 
 

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Księginice są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzebnica”, wnioskami do zmiany planu oraz polityką przestrzenną gminy. 

Zapewniają zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowi-
ska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych  
i leśnych.  

Rozpatrywanym rozwiązaniem alternatywnym było niezmienianie obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Rozwiązanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, 
wyrażonym poprzez złożone wnioski do zmiany planu. 

§ 2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzięte pod uwagę i w ca-
łości uwzględnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazu-
jącym projekt planu wraz z „Prognozą...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego 
projektu dokumentu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041-
2/316/09/ja z 22 czerwca 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt zmiany planu, nie wnosząc uwag. 

Tym samym nie wystąpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyżej 
wymienionych organów.  

Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez 
ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z „Prognozą...”  
i ustalił termin składania uwag i wniosków na dzień ......2009 r. 

W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wy-
stąpiła potrzeba uwzględniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków. 

§ 3. Proponuje się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków re-
alizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie obserwacji te-
renowej i analizy danych o środowisku (w tym wyników badań związanych z ochroną środowiska),  
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zrealizowanych systemów oczyszczania ścieków na wody po-
wierzchniowe i podziemne. 
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