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UCHWAŁA NR XLIII/393/10 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 22 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
Trześnia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami) po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Strzelin oraz 
w związku z uchwałą nr XXIX/256/09 Rady Miej-
skiej Strzelina z dnia 19 marca 2009 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści miejscowości Trześnia, Rada Miejska Strzelina 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla części miejscowości 
Trześnia zwany dalej planem. 

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały w skali 1:1000, stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia za-

warte w niniejszej uchwale wraz załącznikami; 
2)  przepisach szczególnych i odrębnych – należy 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

3)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie 
użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie za-
gospodarowania terenu; 

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
budowli naziemne nie będące liniami przesyło-
wymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związa-
nymi z nimi urządzeniami; 

5)  terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji 
podstawowej, ograniczony liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem przeznacze-
nia podstawowego; 

6)  przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, 
która dominuje na danym terenie w sposób 
określony ustaleniami planu – w przypadku 
ustalenia więcej niż jednej kategorii przezna-
czenia podstawowego, każda z tych kategorii 
może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu 
lub poszczególnych nieruchomości położo-
nych w granicach terenu; 

7)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć – rodzaj przeznaczenia tere-
nu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu i którego 
powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części 
terenu zajmuje w granicach terenu i poszcze-
gólnych nieruchomości mniej niż odpowied-
nia powierzchnia zajmowana przez przezna-
czenie podstawowe; 

8)  przeznaczeniu równorzędnym terenu − należy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia tere-
nu uzupełniające się w dowolnych propor-
cjach lub będące zamiennym sposobem zago-
spodarowania terenu oraz obiektów z nim 
związanych; 

9)  urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urzą-
dzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji 
określonych w przeznaczeniu podstawowym 
lub dopuszczalnym; 

10)  powierzchni zabudowy działki – należy przez 
to rozumieć powierzchnię zajętą przez budy-
nek wyznaczoną przez rzut poziomy krawędzi 
budynku na powierzchnię terenu. Do po-
wierzchni zabudowy działki nie wlicza się: 
a)  powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

części nie wystających ponad powierzchnię 
terenu , 

b)  powierzchni elementów drugorzędnych ta-
kich jak: schody zewnętrzne, rampy ze-
wnętrzne, tarasy, daszki, markizy itp. 

11)  zabudowie przemysłowej – należy przez to 
rozumieć zabudowę służącą prowadzeniu 
działalności produkcyjnej, magazynowej skła-
dowej, rzemieślniczej logistycznej w tym zwią-
zanej z centrum biznesu wraz z towarzyszą-
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cymi obiektami administracyjnymi, biurowy-
mi, usługowymi i socjalnymi; 

12)  usłudze nieuciążliwej – należy przez to rozu-
mieć usługi nie wymagające stałej obsługi 
transportowej pojazdami o nośności powyżej 
3.5 t, których charakter nie powoduje konflik-
tów sąsiedztwa. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1)  granica opracowania; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  symbole określające podstawowe przeznacze-

nie terenów; 
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2. Oznaczenie graficzne na rysunku planu, nie 
będące obowiązującymi ustaleniami planu, i mają-
ce charakter informacyjny: proponowany podział 
geodezyjny. 

§ 4. 1.  Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu: 
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

− oznaczone symbolem MN; 
2)  tereny usług sportu i rekreacji − oznaczone 

symbolem US; 
3)  tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy 

melioracyjne i cieki wodne − oznaczone symbo-
lem WS. 

§ 5. Nie określa się szczególnych sposobów 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

§ 6. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturo-
wego: Ewentualna nowa zabudowa powinna zo-
stać starannie wpisana w krajobraz kulturowy wsi 
oraz być realizowana w nawiązaniu do zasad 
ukształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych 
formach, należy stosować zabudowę niewysoką 
(jedno lub dwukondygnacyjną) ze stromymi da-
chami dwuspadowymi, krytymi dachówką cera-
miczną lub cementową oraz pokryciami dachów-
kopodobnymi w kolorze ceglastym; 

2. W zakresie ochrony zabytków archeologicz-
nych: Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakre-
sie robót ziemnych na przedmiotowym obszarze 
podlegają ustaleniu, że inwestor zobowiązany jest 
do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o termi-
nie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych 
wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wy-
kopaliskowych, za pozwoleniem Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1.  Określa się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem MN/1. 

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna (z wyłączeniem zabudowy szerego-
wej); 

2)  uzupełniające: 
a)  usługi nieuciążliwe wolnostojące oraz wbu-

dowane w parterach budynków mieszkal-
nych w ilości nie większej niż 30% po-
wierzchni zabudowy na działce, 

b)  urządzenia towarzyszące oraz zieleń. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 usta-

la się następujące zasady zagospodarowania: 
1)  budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym 

(dopuszczalne czterospadowe z długą kaleni-
cą), o nachyleniu połaci w przedziale 35º−45º, 
krytym dachówką ceramiczną lub cementową; 

2)  dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.; 

3)  wysokość nowo realizowanej zabudowy 
mieszkaniowej nie może przekroczyć 9 m oraz 
dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym: par-
ter i poddasze; 

4)  towarzyszące funkcji podstawowej budynki 
gospodarcze, usługowe oraz wolnostojące ga-
raże i wiaty dopuszcza się jako parterowe; 
forma architektoniczna nowych budynków 
gospodarczych, usługowych i garażowych 
powinna nawiązywać do formy budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego na działce; 

5)  stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu na wydzielonej działce nie 
może być większy niż 0,3; 

6)  udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu jednostki elementarnej 
wydzielonej działki nie może być mniejszy niż 
0,5; 

7)  zakazuje się stosowania: 
a)  okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych 

typu „siding” (oblicówka z paneli winylowych, 
PCV lub podobnych), 

b)  od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych 
oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowa-
nych płyt betonowych – dopuszcza się wy-
łącznie betonowe słupki i podmurówki  
(w przypadku ogrodzeń systemowych lub po-
krytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi 
z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin 
imitujących te materiały). 

8)  dla terenu MN/1 obowiązują ustalenia § 6  
ust. 1, pkt 1; 

9)  ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stałych stano-
wisk postojowych, w tym parkingów tereno-
wych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 
1 miejsce na mieszkanie; 

10)  na terenie każdej wydzielonej działki z budyn-
kiem mieszkalnym i usługami należy zapew-
nić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe 
na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług; 

11)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku i w nastę-
pujących odległościach: 
a)  8 m od linii rozgraniczających drogi klasy Z, 
b)  3 m od granicy cieków wodnych. 
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12)  z lica elewacji, mogą wystawać następujące 
elementy: 

a)  gzymsy – nie więcej niż 0,20 m, 
b)  okapy − nie więcej niż 0.80 m, 

13)  wielkość wydzielonej działki przeznaczonej dla 
celów zabudowy nie może być mniejsza niż 
1000 m2; 

14)  dopuszcza się, wydzielanie działek przezna-
czonych pod lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej; wielkość tych działek należy 
ustalać w dostosowaniu do parametrów tech-
nicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi; 

15)  szerokość wydzielonej działki mierzona w linii 
zabudowy nie może być mniejsza niż 20 m; 

16)  wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowią-
zujących przepisach odrębnych; 

17)  realizowane inwestycje nie mogą powodować 
ponadnormatywnych obciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny; 

18)  ustala się zakaz trwałego składowania surow-
ców i materiałów masowych oraz lokalizowa-
nia obiektów i urządzeń związanych ze skła-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych; 

19)  zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 

20)  w przypadku braku możliwości przyłączenia 
do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza 
się korzystanie z własnych ujęć wody; 

21)  odprowadzenie ścieków bytowo − gospodar-
czych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z warunkami technicznymi przyłącze-
nia wydanymi przez zarządcę sieci kanaliza-
cyjnej; 

22)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków; 

23)  zakazuje się odprowadzania ścieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby 
i gruntów; 

24)  odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej; 

25)  tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej; 

26)  zakaz odprowadzania wód opadowych do 
rowów odwadniających drogi publiczne; 

27)  zasilanie w energię elektryczną poprzez istnie-
jącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną; 

28)  dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych; 

29)  zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej; 

30)  dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny; 

31)  przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej do sieci telefonicznej według technicz-
nych warunków przyłączenia lokalnego opera-
tora sieci. Zakazuje się lokalizowania teleko-
munikacyjnych urządzeń nadawczych i prze-
kaźnikowych, w tym masztów i stacji bazo-
wych telefonii komórkowej; 

32)  gospodarowanie odpadami należy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów określonych w przepisach odrębnych 
i gminnych; 

33)  zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie 
paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
źródeł ciepła; 

34)  określa się normatywny poziom hałasu 
w porze dziennej 60dB, w porze nocnej 50dB. 

§ 8. 1. Określa się teren usług sportu i rekre-
acji oznaczony na rysunku planu symbolem US/1. 

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: usługi sportu, place zabaw; 
2)  uzupełniające: lokalizacja innych funkcji pu-

blicznych, zieleń, obiekty socjalne i techniczne-
go wyposażenia, komunikacja, parkingi i urzą-
dzenia towarzyszące. 

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady zagospodarowania: 
1)  dopuszcza się budowę jednokondygnacyjnych 

obiektów związanych z funkcją podstawową li-
czących nie więcej niż 6 m wysokości licząc od 
powierzchni terenu (mierzonej przy wejściu lub 
wjeździe) do szczytu kalenicy lub najwyższego 
elementu konstrukcyjnego; 

2)  dla terenu US/1 obowiązują ustalenia § 6, ust. 1, 
pkt 1; 

3)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu; 

4)  dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach uzgodnionych z wła-
ścicielem terenu; 

5)  działalność realizowana w granicach terenu nie 
może powodować ponadnormatywnych obcią-
żeń środowiska uciążliwościami w zakresie ha-
łasu oraz zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych. 

§ 9. 1. Określa się tereny wód otwartych 
i płynących, w tym rowy melioracyjne i cieki wod-
ne oznaczone na rysunku planu symbolem WS/1. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe- tereny 
wód otwartych i płynących, w tym rowy meliora-
cyjne i cieki wodne. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
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1)  nakazuje się ochronę wód powierzchniowych 
wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedz-
twie oraz wód podziemnych; 

2)  określa się wymóg pozostawienia pasa koryta-
rza ekologicznego wolnego od zabudowy 
o szerokości 10m od granicy terenu WS; 

3)  dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych 
pod warunkiem nie zaburzania ich prawidłowe-
go funkcjonowania; 

4)  wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy 
rowach melioracyjnych i ciekach wodnych ce-
lem zapewnienia dostępu do rowów i cieków 
wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji; 

5)  nakazuje się wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków i rowów melioracyjnych chro-
niących je przed zanieczyszczeniem; 

6)  dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej − po 

uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
zarządców i operatorów istniejących sieci. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 10. Stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 
5 %. 

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Strzelina 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 
Edward Balcer 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 152 – 15577 – Poz. 2371 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/ 
/393/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 22 czerwca 2010 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 152 – 15578 – Poz. 2372 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/ 
/393/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 22 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do 
publicznego wglądu Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/ 
/393/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 22 czerwca 2010 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 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2   
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) 
Rada Miejska Strzelina rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Trześnia, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: − rozbudowa i moder-
nizacja istniejącego placu zabaw. 
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 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 22 czerwca 2010 r. 

w sprawie  w sprawie  szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypad 

kach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych 

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. 1591, ze zmianami 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)  
oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240) Rada Miejska Strzelina uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, 
sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należ-
ności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
Gminy Strzelin i jej jednostek organizacyjnych, 
zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycz-
nych, osób prawnych, a także jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej dłużnikami. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 


