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Dochód na osobę w rodzinie – procent kryterium 
dochodowego określony w ustawie o pomocy społecznej 

Wskaźniki odpłatności w procentach 
ustalone od ceny usługi  

za jedną godzinę dla: 
osoby samotnie 
gospodarującej 

osoby 
w rodzinie 

 do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
 powyżej 101% – 150% nieodpłatnie 10% 
 powyżej 151% – 200% 10% 20% 
 powyżej 201% – 250% 20% 40% 
 powyżej 251% – 300% 30% 60% 
 powyżej 301% 100% 100% 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmi-

strzowi Szczawna-Zdroju.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/44/04 Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 październi-
ka 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podlega opu-
blikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Stanisław Borkusz 
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UCHWAŁA NR LI/285/09 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w związku z uchwałą  
nr XXXIII/185/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świebodzice uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 
2000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Ry-
sunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym 
legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu.  

§ 2. 1. W obszarze objętym planem następują-
ce ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami:  

1) 1 ZN – zieleń niska,  
2) 2 KS/U – teren obsługi komunikacyjnej (par-

king) i zabudowa usługowa,  
3) 3 WS – wody powierzchniowe (rów meliora-

cyjny),  
4) 4 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na,  
5) 5 ZN – zieleń niska,  
6) 6 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na,  
7) 7 WS – wody powierzchniowe (rów meliora-

cyjny),  
8) 8 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na,  
9) 9 ZN – zieleń niska,  

10) 10 P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa,  
11) 11 ZN – zieleń niska,  
12) 12 P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa,  
13) 13 P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa,  
14) 14 P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa,  
15) 15 U – zabudowa usługowa,  
16) KD-Z 1/2 – ulica klasy zbiorczej,  
17) KD-L 1/2 – ulica klasy lokalnej,  
18) KDW – ulice wewnętrzne.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
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1) Na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej 
i usługowej (oznaczonych na rysunku planu 
symbolami P/U i U) ustala się:  
a) możliwość realizacji obiektów: produkcyj-

nych, usługowych, magazynowych, składo-
wych, administracyjno-socjalnych oraz bu-
dynków pomocniczych, a także obiektów in-
frastruktury technicznej i towarzyszących  
w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiek-
tów małej architektury, zieleni towarzyszącej, 
izolacyjnej oraz ogrodzeń.  
Przebieg komunikacji wewnętrznej (KDW) 
oznaczonej na rysunku planu linią przerywa-
ną ma charakter orientacyjny i jej przebieg 
wynikać będzie z potrzeb inwestora.  
Dla części terenów produkcyjno-usługowych 
(P/U) obowiązuje ograniczenie wynikające  
z ustaleń ust. 9 pkt 3 dla projektowanego ka-
nału ulgi,  

b) od strony ciągów komunikacyjnych, pomię-
dzy liniami rozgraniczającymi dróg a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy obowią-
zuje wykonanie pasów zieleni z nasadzenia-
mi drzew i krzewów. Zaleca się stosowanie 
gatunków rodzimych, dostosowanych do 
warunków klimatyczno-glebowych tego ob-
szaru.  
W strefie zieleni możliwa jest lokalizacja 
ogólnodostępnych miejsc postojowych.  

2) Na terenach projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN) ustala się:  
a) realizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych, możliwa jest również lokalizacja 
obiektów gospodarczych związanych funk-
cjonalnie z podstawowym przeznaczeniem 
terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszą-
cych: dojść, dojazdów, obiektów małej archi-
tektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń. 
Na terenie oznaczonym, na rysunku planu, 
symbolem 6 MN dopuszcza się funkcję usłu-
gową realizowaną w formie obiektów wolno 
stojących lub wbudowaną w partery budyn-
ków mieszkalnych.  

b) projekt zagospodarowania działki musi 
uwzględniać relacje z zabudową i urządze-
niem działek sąsiednich, a w szczególności: 
charakterem zabudowy i kolorystyką elewa-
cji, a także ogrodzeniem frontu działek,  

c) projektowana zabudowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
chitektury inspirowanej charakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy architek-
tury współczesnej,  

d) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, 
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu,  

e) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewa-
cyjnych typu "siding", blachy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych.  

3) Na terenie oznaczonym symbolem KS/U ustala 
się lokalizację parkingu z możliwością realizacji 
obiektu usługowego.  

4) Na terenach oznaczonych symbolem ZN ustala 
się strefę zieleni niskiej (przebieg podziemnej 
sieci infrastruktury). Możliwa jest lokalizacja 
ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych.  

5) Teren oznaczony symbolem WS − przebieg 
istniejącego cieku, możliwe jest jego skanalizo-
wanie na odcinku przebiegającym w liniach 
rozgraniczających drogi KD-L 1/2.  

6) Ustalenia dotyczące kształtowania ładu prze-
strzennego związanego z realizacją układu ko-
munikacyjnego:  
a) przy trasowaniu i realizacji przebiegu ulic za-

kres niezbędnych prac ziemnych ograniczyć 
do minimum, wykorzystując naturalne 
ukształtowanie terenu,  

b) wymagane jest wykonanie pasów zieleni 
towarzyszącej komunikacji drogowej.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego.  
1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonych symbolem MN obowiązu-
je ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w 
przepisach szczególnych dla tego rodzaju tere-
nu.  

2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i 
technologicznych urządzeń przyjaznych dla śro-
dowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.  

3) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą wykraczać poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny.  

4) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej.  

5) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyni-
ku prowadzenia działalności gospodarczej nale-
ży rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi.  

6) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W przypadku odkrycia przedmiotu, w trakcie prac 
ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty mogą-
ce uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć 
przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miej-
sce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiado-
mić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Burmi-
strza Miasta Świebodzice (art. 32 ust. 1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami).  

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych.  
1) Przestrzeń publiczną związaną z komunikacją 

należy wyposażyć w obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zie-
leń towarzyszącą.  
Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni 
publicznej ulic i terenów zielonych takich ele-
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mentów zagospodarowania, które swą wielko-
ścią, formą lub kolorystyką powodują dysonans 
z otoczeniem.  

2) Wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenami zabudowy produkcyjno-
usługowej i usługowej możliwe jest pod warun-
kiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, 
niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz 
dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do 
miejsca usytuowania.  
Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni 
publicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic, po-
winna być poprzedzona szczegółowym opra-
cowaniem gwarantującym spójność prze-
strzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeń-
stwo ruchu.  

3) Na obszarach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i na terenach komunikacji obsługują-
cej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń 
reklamowych wolno stojących, zarówno na te-
renie działki, jak i w przyległym pasie drogo-
wym.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.  
1) Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej 

i usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P/U i U, ustala się:  
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-

sunku planu,  
b) wysokość zabudowy nieprzekraczającą czte-

rech kondygnacji lub 20,0 m. Dopuszcza się 
lokalizację pojedynczych obiektów wyższych, 
mających charakter dominant urbanistyczno-
architektonicznych, ich szczegółowa lokaliza-
cja winna być poprzedzona studium krajo-
brazowym,  

c) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowaną zabudowę minimum 
10% ich powierzchni należy przeznaczyć pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leń urządzona, zadrzewienia),  

d) w zagospodarowaniu działek należy zapew-
nić odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających czasowo, w tym również dla 
samochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wy-
nikających z przeznaczenia terenu. Dla zabu-
dowy produkcyjno-usługowej od 5 do  
10 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej. Dla zabudowy usługo-
wej od 15 do 20 miejsc postojowych na  
100 użytkowników. Część miejsc postojo-
wych należy zrealizować jako ogólnodostęp-
ne. Wprowadza się zakaz realizacji miejsc 
postojowych w ciągach ulicznych.  

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MN, ustala się:  
a) obowiązujące linie zabudowy jak na rysunku 

planu. W przypadku braku oznaczenia linii 
zabudowy na rysunku planu obowiązują od-
ległości określone w przepisach szczegól-
nych,  

b) lokalizację budynków mieszkalnych na dział-
ce w zakresie: usytuowania elewacji fronto-
wej oraz kalenicy dachu, zgodnie z zasadą 
przedstawioną na rysunku planu,  

c) wysokość projektowanej zabudowy na dwie 
kondygnacje łącznie z poddaszem użytko-
wym. Możliwe jest podpiwniczenie całkowite 
lub częściowe budynków,  

d) poziom posadowienia parteru budynków 
ustala się na ok. 0,5 m ponad poziom terenu 
mierzony przy głównym wejściu do budyn-
ku,  

e) dachy symetryczne, dwuspadowe z możli-
wością wykonania okien dachowych i lukarn. 
Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny 
być harmonijnie wpasowane w połać da-
chową. Nachylenie połaci dachowej w grani-
cach od 40° do 50°. Obowiązuje pokrycie da-
chu ceramiczne-matowe, koloru czerwonego 
lub brązowego,  

f) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej 
pod projektowaną zabudowę minimum 20% 
jej powierzchni należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń 
przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrod-
nicze).  

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie. 
Na terenie objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochrona zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody.  

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem. 
Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
P/U, ustala się możliwość przeprowadzenia wtór-
nego podziału z przeznaczeniem na zagospodaro-
wanie produkcyjno-usługowe oraz wewnętrzną 
obsługę komunikacyjną, w zależności od potrzeb 
potencjalnych inwestorów.  

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.  
1) W obszarze objętym planem wszystkie obiekty 

o wysokości równej i większej niż 100 m nad 
poziom terenu stanowią przeszkody lotnicze i ze 
względu na zapewnienie warunków bezpie-
czeństwa ruchu cywilnego statków powietrz-
nych powinny być zgłoszone Prezesowi Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane zgodnie 
z przepisami odrębnymi.  

2) Na obszarze objętym planem występują urzą-
dzenia melioracyjne. Ewentualne kolizje rowami 
melioracyjnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

3) Na obszarze objętym planem wyznacza się re-
zerwę terenu pod projektowany kanał ulgi rzeki 
Pełcznica (pas terenu o szerokości ok. 30,0 m). 
Teren ten winien być wyłączony spod trwałego 
zainwestowania.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
W granicach obszaru objętego planem przewiduje 
się modernizację istniejących, jak i realizację no-
wych elementów systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej.  
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się:  
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a) istniejącą ulicą klasy zbiorczej KD-Z 1/2,  
b) istniejącą ulicą klasy lokalnej KD-L 1/2,  
c) istniejącą i projektowanymi ulicami we-

wnętrznymi (KDW) o szerokości w liniach 
rozgraniczających od 4,0 m do 8,0 m,  

d) ustala się możliwość realizacji komunikacji 
wewnętrznej (KDW), na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem P/U,  

e) ustala się kompleksowe projektowanie i re-
alizację ulic wraz z uzbrojeniem podziem-
nym,  

f) w liniach rozgraniczających dróg: publicznej 
klasy zbiorczej (KD-Z) dopuszcza się realiza-
cję elementów i urządzeń związanych z ob-
sługą komunikacji zbiorowej,  

g) wyklucza się bezpośrednią obsługę komuni-
kacyjną terenów przyległych z drogi woje-
wódzkiej  
nr 374 (KD-Z) zlokalizowanej wzdłuż zachod-
niej granicy obszaru objętego planem (nie 
dotyczy stacji paliw),  

h) przekroczenie strefy zieleni niskiej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem ZN, wyma-
gać będzie uzgodnienia z zarządcą sieci,  

2) Zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej:  
a) ustala się realizację sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej, w powiązaniu z istnie-
jącą siecią miejską, w zakresie:  
− elektroenergetyki,  
− gazownictwa,  
− wodociągów,  
− kanalizacji sanitarnej,  
− kanalizacji deszczowej,  

b) odprowadzanie ścieków komunalnych i by-
towych do istniejącej oczyszczalni ścieków 
przy ulicy Strzegomskiej,  

c) ustala się odprowadzanie wód opadowych 
do istniejących rowów lub do sieci kanaliza-
cji deszczowej na warunkach ustalonych 
przez ich zarządców,  

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
winny być lokalizowane w liniach rozgrani-
czających dróg lub na terenach bezpośred-
nio przyległych do linii rozgraniczającej dróg 
na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych i w porozumieniu z zarządcą 
dróg.  

3) Urządzenia infrastruktury technicznej (prze-
pompownia, oczyszczalnia wód opadowych, 
urządzenia elektroenergetyczne i gazowe) mogą 
być realizowane na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolem P/U i U.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, tereny po-
zostają w dotychczasowym użytkowaniu.  

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Świebodzice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 

Przewodnicząca Rady: 
Elżbieta Horodecka 

 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 – 24531 – Poz. 3709 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/285/09 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
29 września 2009 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 206 – 24532 – Poz. 3709,3710 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/285/09 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
29 września 2009 r. 

 
 
Zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy  
i zasadach ich finansowania.  

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego przy ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach. 

Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag.  
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finan-

sowane z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych.  
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UCHWAŁA NR LIII/288/09 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 3 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
 

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 późn. zm.) oraz art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzi-
cach uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wyno-
szą:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni – 0,77 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni – 4,04 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego, przez organizacje po-żytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni – 0,39 zł, 

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

– 0,65 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od części budynków miesz-
kalnych zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej – 20,51 zł,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 9,57 zł,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
– 4,16 zł,  

e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na 
niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa 
domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 
3,44 zł,  

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 6,01 zł,  

g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
w tym garaże – 6,88 zł,  

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami). 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/199/08 Rady 
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 listopada  
2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Świebodzice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 
 

Przewodnicząca Rady: 
Elżbieta Horodecka
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