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UCHWAŁA NR XXXVII/455/09 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 września 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Świdnica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z póŝn. zm.) oraz 
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o spo-
rcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155,  
poz. 1298, z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/213/08 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania finanso-
wego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie 
Gminy Miasto Świdnica wprowadza się następują-
ce zmiany: 

1) w § 4 uchyla się ust. 4; 
2) w § 8 uchyla się pkt 6. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Michał Szukała 
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UCHWAŁA NR LI/284/09  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
przy ul. Aleje Lipowe 10A w Świebodzicach 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z póŝn. 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 póŝn. zm.) w związku z uchwałą 
nr XXXIII/187/08 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. Aleje Lipowe 10 A w Świebodzicach.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali  
1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
Rysunek 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 obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenu wydzielonego liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem:  
U/M – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.  

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego. 
1) Na terenie projektowanej zabudowy ustala się 

realizację obiektu usługowego z możliwością 
lokalizacji uzupełniającej funkcji mieszkaniowej. 
Możliwa jest również lokalizacja urządzeń towa-
rzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej 
architektury, ogrodów przydomowych i ogro-
dzeń.  

2) Dopuszcza się realizację jednego obiektu usłu-
gowo-mieszkalnego zlokalizowanego na działce 
nr 294/1 (objętej planem) oraz przyległej do niej 
działce nr 294/5 (położonej poza planem).  

3) Projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu z oto-
czeniem i winna szanować środowisko natural-
ne, zaleca się stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem zabudowy regionalnej lub 
dobrej klasy architektury współczesnej.  

4) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych.  
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5) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 
1) Dla terenu zabudowy usługowej i mieszkanio-

wej, oznaczonego symbolem U/M, obowiązuje 
ograniczenie poziomu hałasu ustalonego  
w przepisach szczególnych dla tego rodzaju te-
renu.  

2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeń przyjaznych dla środowiska 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. 
1) W granicach określonych na rysunku planu 

obowiązują ustalenia dla strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej. Projekt zagospodarowania 
działki musi uwzględniać relacje z zabudową i 
urządzeniem działek sąsiednich a w szczególno-
ści: charakterem zabudowy i kolorystyką elewa-
cji, a także ogrodzeniem frontu działek.  

2) W przypadku odkrycia przedmiotu, w trakcie 
prac ziemnych, co do którego istnieje przypusz-
czenie iż jest on zabytkiem należy wstrzymać 
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, 
zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków 
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest 
to niemożliwe Burmistrza Miasta Świebodzice 
(art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).  

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem.  

2) Na obszarze zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługującej zabudowę wyklucza się lokali-
zację urządzeń reklamowych wolno stojących 
niezwiązanych z prowadzoną działalnością, za-
równo na terenie działki, jak i w przyległym pa-
sie drogowym.  

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu. 
Dla terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U/M, 
ustala się:  
1) Linie zabudowy nawiązujące do zabudowy są-

siedniej zlokalizowanej przy ul. Krótkiej i ul. Ale-
je Lipowe.  

2) Wysokość projektowanej zabudowy do dwóch 
kondygnacji (w tym poddasze użytkowe). Moż-
liwe jest podpiwniczenie całkowite lub częścio-
we budynku.  

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

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem. 
Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości.  

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 
W obszarze objętym planem nie dopuszcza się 
realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o 
ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
a także instalacji powodujących znaczne zanie-
czyszczenia poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo środowiska jako całości (nie dotyczy 
urządzeń infrastruktury technicznej).  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącą ul. Aleje Lipowe.  
2) Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz 

gaz − z sieci miejskich.  
3) Odprowadzanie ścieków bytowych i wód opa-

dowych do sieci miejskich.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on 
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 Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 

Przewodnicząca Rady: 
Elżbieta Horodecka
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/284/09 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
29 września 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/284/09 
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 ul. Aleje Lipowe 10A 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. 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finan-
sowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego przy ul. Aleje Lipowe 10A w Świebodzi-
cach.  
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpły-
wów.  
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz trans-
formację terenu.  
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UCHWAŁA NR XXXIII/180/09 
RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 22 paŝdziernika 2009 r. 
 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 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 póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 
40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) 
Rada Miasta w Wojcieszowie uchwala, co następu-
je: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych w stosunku rocznym wynoszą:  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu:  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   

–    720,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   

–    920,00 zł 
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton   

– 1 030,00 zł 
2) od samochodów ciężarowych w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia:  
1. o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej:  
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton  

– 1 050,00 zł 
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton  

– 1 080,00 zł 

c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton  
– 1 150,00 zł 

d) nie mniej niż 15 ton     
– 1 500,00 zł 

2. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej:  
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton  

– 1 270,00 zł 
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton  

– 1 380,00 zł 
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton  

– 1 500,00 zł 
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony  

– 1 620,00 zł 
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton  

– 1 870,00 zł 
f) nie mniej niż 25 ton  – 1 890,00 zł 

3. o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej 
masie całkowitej:  
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton  

– 2 280,00 zł 
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton  

– 2 400,00 zł 
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton  

– 2 520,00 zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton  

– 2 650,00 zł 
e) nie mniej niż 31 ton  – 2 650,00 zł 


