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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/ 
/216/09 Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku z dnia 30 grudnia 2009 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. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późniejszy-
mi zmianami) i art. art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach (jednolity tekst Dz. U.  
Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Złotym Stoku rozstrzyga, co następu-
je:  
Z ustaleń zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przepro-
wadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyję-
cie oraz realizacja zapisanych w nich zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wy-
datków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej 
uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej będą w całości finansowane ze środ-
ków poza budżetowych. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/ 
/216/09 Rady Miejskiej w Złotym 
Stoku z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art.7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r.) Rada Miejska w Złotym Stoku roz-
strzyga, co następuje:  
W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie zgłoszono żadnych uwag do propono-
wanych rozwiązań, czego dowodem jest stosowna tabela zamieszczona w dokumentacji prac plani-
stycznych.  
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UCHWAŁA NR XXX/166/2009 
 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 

 z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Jeżów Sudecki  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
oraz w związku z uchwałą nr XX/119/2008 Rady 
Gminy Jeżów Sudecki z dnia 26 listopada 2008 r.  
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jeżów Sudecki, po stwierdzeniu 
zgodności projektu zmiany planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki przy-
jętego uchwałą nr XIV/89/2000 z dnia 31 marca 
2000 r. i zmienionego uchwałami nr XXIV/144/04  
z dnia 22 grudnia 2004 r. i nr XXIX/162/2009 z dnia 
28 października 2009 r. uchwala się zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jeżów Sudecki, przyjętego uchwałą  
nr XXXV/ 208/2005 Rady Gminy Jeżów Sudecki  
z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego z 2006 r. Nr 37, poz. 574).  

§ 1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  
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1) załączniki graficzne nr 01–17 – Rysunki zmiany 
planu nr 01–17 w skali 1 : 2000;  

2) załączniki niebędące ustaleniami zmiany planu:  
a) załącznik nr 18 – „Rozstrzygnięcie o sposo-

bie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro-
jektu planu”;  

b) załącznik nr 19 – „Rozstrzygnięcie o sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania”.  

§ 2. W ww. uchwale Rady Gminy Jeżów Su-
decki wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 9 ust.9 dodaje się zdanie: „W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach przy lokalizacji 
proj. zabudowy w granicach istniejącego za-
inwestowania, a w szczególności na dziaěkach 
plombowych, oraz po uzyskaniu zgody za-
rządcy drogi dopuszcza się możliwość zmniej-
szenia określonych powyżej odlegěości”;  

2) w § 10 ust.1 lit. d dodaje się: „dopuszcza się 
możliwość lokalizacji urządzeĝ infrastruktury 
technicznej (stacji transformatorowych, prze-
pompowni itp. z wykluczeniem stacji bazo-
wych telefonii komórkowej) na wydzielonych 
dziaěkach o powierzchni do 250 m2” i w § 28 
ust.10 po słowach: „Dopuszcza się wydziela-
nie dziaěek pod obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej o powierzchni do…” wyraz 
„100 m2” zastępuje się wyrazem „250 m2”;  

3) w § 11 dodaje się ustęp nr 17 w brzmieniu: 
„Póěnocno-wschodnia część gminy, w części 
obrębów: Chrośnica, Dziwiszów i Pěoszczyna, 
poěożona jest w granicach projektowanego 
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 
2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” – przy za-
gospodarowywaniu terenów zlokalizowanych 
w jego obrębie obowiązują przepisy szczegól-
ne.”;  

4) w § 18 ust.2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „dla 
wsi Jeżów Sudecki, Dziwiszów i Siedlęcin za-
kaz realizacji indywidualnych oczyszczalni 
ścieków z rozsączaniem do gruntu.”;  

5) w § 18 ust.5 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 
„trwaěą adaptację istniejących stacji bazowych 
i przekaźnikowych telefonii mobilnej; dopusz-
cza się lokalizację stacji telefonii mobilnej wy-
ěącznie w granicach terenów 21 P w Jeżowie 
Sudeckim i 12 U/P w Siędlęcinie”;  

6) w § 19: 
a) ust.2 pkt 1b zdanie: „- maks. wysokośń 

proj. obiektów: zabudowy zagrodowej (RM) 
i jednorodzinnej (MN) – 11/2 kondygnacji + 
poddasze użytkowe, dla zabudowy wielo-
rodzinnej (MW) – 3 kondygnacje + podda-
sze użytkowe, dla zabudowy lokalizowanej 
na działkach plombowych– wysokośń ist-
niejącej zabudowy w sąsiedztwie +1 kon-
dygnacja;” otrzymuje brzmienie: ” − mak-
symalna wysokość projektowanych obiek-
tów: zabudowy zagrodowej (RM) i jedno-
rodzinnej (MN) – 2 kondygnacje nadziemne 
(w tym poddasze użytkowe), dla zabudowy 
wielorodzinnej (MW) – 3 kondygnacje nad-
ziemne (w tym poddasze użytkowe), dla 

zabudowy lokalizowanej na dziaěkach 
plombowych– wysokość istniejącej zabu-
dowy na dziaěce sąsiedniej +1 kondygna-
cja”; 

b) ust.2 pkt 2b zdanie: „- maks. wysokośń 
proj. zabudowy – 2 kondygnacje+ podda-
sze użytkowe” otrzymuje brzmienie: „mak-
symalna wysokość projektowanej zabudo-
wy – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze 
użytkowe”;  

7) w § 20 ust.3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „do 
czasu budowy zbiorczego systemu odprowa-
dzenia ścieków i ich oczyszczania dopuszcza 
się rozwiązania indywidualne systemu od-
prowadzania i unieszkodliwiania ścieków”;  

8) w § 21 ust.3 po słowach „Dopuszcza się:”  
pkt 6 otrzymuje brzmienie: „do czasu budowy 
zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków  
i ich oczyszczania dopuszcza się rozwiązania 
indywidualne systemu odprowadzania  
i unieszkodliwiania ścieków.”;  

9) w § 22 ust. 1 dla terenów położonych w obrę-
bie Dziwiszów wprowadza się następujące 
zmiany:  
a) w ustaleniach szczegółowych dla terenu  

12 MN:  
1) po słowach: „min. powierzchnia dział-

ki:” wyraz „1350 m2” zastępuje się wy-
razem „1250 m2”;  

2) zdanie: „obsługę komunikacyjną z proj. 
ulicy dojazdowej KDW10,0 oraz ciągów 
pieszo-jezdnych KDWpj” zastępuje się 
zdaniem: „obsługę komunikacyjną  
z projektowanych ulic dojazdowych 
KD10,0 i KDW10,0 oraz ciągów pieszo-
jezdnych KDpj i KDWpj”;  

b) dla terenu 14 RM,U w pkcie 2: zmienia się 
nr działki z „78/1” na „79/1”;  

c) dla terenu 15 MN: po słowach: „min. po-
wierzchnię nowo wydzielanych działek:” 
wyraz „1500 m2” zastępuje się wyrazem 
„1250 m2”.  

d) dla terenu 16 RM,UKs,ZC ustalenia szcze-
gółowe otrzymują brzmienie: „Teren istnie-
jącego zainwestowania wiejskiego, kościo-
ěa i cmentarza poěożony w poěudniowo-
zachodniej części wsi pomiędzy drogami: 
wojewódzką nr 365 i powiatową nr 2927D. 

Ustala się:  
1) trwaěą adaptację istniejącego zainwesto-

wania wiejskiego (RM), a ponadto dopusz-
cza się możliwość przeznaczenia chronio-
nego budynku d. zajazdu na dz. nr 74/2 na 
cele usěugowo-mieszkalne;  

2) trwaěą adaptację chronionego kościoěa 
(UKs) na części dz. nr 70; z pożądaną reali-
zacją parkingu w pěd. części nieruchomo-
ści;  

3) trwaěą adaptację cmentarza przykościelne-
go z możliwością powiększenia jego terenu 
o części dz. nr 70, 68 i 66 w granicach jak 
na rysunku planu.  

Dopuszcza się możliwość realizacji budynku 
plebanii wraz z obiektami towarzyszącymi  
w części dz. nr 70 jak na zaěączniku graficz-
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nym nr 01, (na powierzchni terenu do 1500 
m2) pod następującymi warunkami:  
− maksymalna wysokość zabudowy: 2 kon-

dygnacje + poddasze użytkowe, przekry-
cie dachem stromym,  

− nieprzekraczalne linie zabudowy jak na 
rysunku zmiany planu,  

− obsěuga komunikacyjna z drogi na dz.  
nr 71.”;  

e) w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
17 MN, 18 MN:  
1) po słowach: „min. powierzchnię nowo 

wydzielanych działek:” wyraz „1500 m2” 
zastępuje się wyrazem „1250 m2”;  

2) wykreśla się zdanie: „min. odległośń od 
granicy zadrzewień – 10,0 m”;  

f) dla terenu 19 RM,U/P  ustalenia szczegóło-
we otrzymują brzmienie: „Teren istniejące-
go i projektowanego zainwestowania wiej-
skiego oraz istniejącej zabudowy produk-
cyjnej, poěożony w centralnej i póěnocnej 
części wsi, po zachodniej stronie drogi wo-
jewódzkiej nr 365.  
Ustala się trwaěą adaptację istniejącego za-
inwestowania wiejskiego (RM), a ponadto 
obsěugę komunikacyjną z istniejących dróg: 
KD01, KD05, KD06 oraz ciągu pieszo-
jezdnego KDpj6.0 biegnącego śladem drogi 
na dz. nr 184.  
Dopuszcza się możliwość adaptacji istnie-
jącej zabudowy produkcyjnej (U/P) na dz. 
nr 39 jak na zaěączniku graficznym nr 01 na 
cele mieszkalnictwa wielorodzinnego  
i usěugowego, z możliwością rozbudowy  
w kierunku póěnocnym (dz. nr 29/3), pod 
warunkiem zapewnienia wjazdów na teren 
zespoěu wyěącznie z dróg na dz. nr: 38 
i 48.”;  

g) dla terenu 23 MN,UT jak na załączniku gra-
ficznym nr 02 ustalenia szczegółowe 
otrzymują brzmienie: „Teren istniejącej za-
budowy mieszkaniowej i projektowanej za-
budowy turystycznej poěożony w póěnocnej 
części wsi Dziwiszów, w sąsiedztwie drogi 
wojewódzkiej nr 365 (w granicach projek-
towanego obszaru Natura 2000 „Góry 
i Pogórze Kaczawskie” PLH020037).  
Ustala się:  
1) trwaěą adaptację istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej (MN) na dz. nr 158/2;  
2) lokalizację projektowanej zabudowy 

i urządzeĝ usěug turystycznych z zielenią 
towarzyszącą (UT) na dz. nr 158/3 i 157, 
z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej,  
a ponadto:  

− linie zabudowy jak na zaěączniku gra-
ficznym nr 02;  

− wyklucza się możliwość dalszego po-
dziaěu geodezyjnego terenu projekto-
wanej zabudowy i urządzeĝ usěug tu-
rystycznych (UT);  

− parametry projektowanej zabudowy 
turystycznej określa się następująco: 
maksymalna wysokość zabudowy − 
9,0 m, maksymalny wskaźnik zabudo-
wy– 0,125, przekrycie dachami stro-

mymi symetrycznymi, minimalny 
udziaě powierzchni biologicznie czyn-
nej – 50%,  

− obsěugę komunikacyjną za pośrednic-
twem wjazdów z drogi dojazdowej 
KD10.0 biegnącej śladem drogi na dz. 
nr 146/8 lub z drogi na dz. nr 159 
 o min. szerokości: 6,0 m, dopuszcza 
się 1 wjazd z drogi KD01 wzděuż póě-
nocnej granicy dz. nr 158/2,  

3) zakaz zabudowy w granicach udoku-
mentowanego zěoża jak na rysunku pla-
nu.  

Dopuszcza się lokalizację budynku jedno-
rodzinnego w zachodniej części dziaěki  
nr 158/4: wysokość proj. budynku − 7,50 m, 
przekrycie dachem stromym, symetrycz-
nym, nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na zaěączniku graficznym nr 02, wjazd  
z dz. nr 158/2 lub 158/3 – zakaz wjazdu 
z drogi KD01.”;  

h) dla terenu 26 UT jak na załączniku graficz-
nym nr 03 ustalenia szczegółowe otrzymu-
ją brzmienie: „Teren projektowanej zabu-
dowy turystycznej poěożony w zachodniej 
części wsi, po póěnocnej stronie drogi po-
wiatowej nr 2729D (w granicach projekto-
wanego obszaru Natura 2000 „Góry i Po-
górze Kaczawskie” PLH020037).  
1) ustala się lokalizację projektu  zabudowy 

turystycznej na dz. nr 22/2 i 59/1:  
− wysokość projektowanej zabudowy: 

parter + poddasze użytkowe, prze-
krycie dachami stromymi, syme-
trycznymi,  

− na dz. nr 22/2 lokalizację zbiornika 
wyrównawczego gminnej sieci wo-
dociągowej,  

− obsěugę komunikacyjną za pośred-
nictwem wewnętrznej drogi dojaz-
dowej biegnącej śladem drogi na 
dz. nr 20,  

− nasadzenia wysokiej zieleni izola-
cyjnej wzděuż granicy z drogą KD05.  

Dopuszcza się:  
1) możliwość lokalizacji zespoěu zabudowy 

letniskowej pod warunkiem:  
− maksymalna powierzchnia zabudowy 

1 domku − 90 m2,  
− maksymalna wysokość domków: 6,0 

m mierzona przy ścianach poěudnio-
wych,  

− przekrycie dachami stromymi,  
2-spadowymi,  

− zakazu podziaěu na pojedyncze dziaěki  
i grodzenia terenu; 

2) możliwość lokalizacji 1 budynku jednoro-
dzinnego w pěd. części dz. nr 22/4 w gra-
nicach jak na zaěączniku graficznym  
nr 03.”;  

10) w § 22 ust.2 w ustaleniach dot. komunikacji  
w obrębie Dziwiszów dodaje się słowa:  
„KD07 Dpj 4,5   Projektowany ciąg pieszy  
o funkcji turystycznej prowadzący z poěudnio-
wej części wsi na Górę Szybowcową o prze-
biegu jak na zaěączniku graficznym nr 04.  
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Ustala się:  
− orientacyjna szerokość w liniach rozgrani-

czających – 4,5 m,  
− nawierzchnia utwardzona żwirem lub 

těuczniem.  
Dopuszcza się:  
− urządzenia miejsc wypoczynku,  
− możliwość wytyczenia innej trasy ciągu 

pod warunkiem prowadzenia go wzděuż 
granic dziaěek lub użytków.”;  

11) w § 23 ust.3 w ustaleniach dot. infrastruktury 
technicznej w obręb Janówek po słowach 
„Dopuszcza się” pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„do czasu budowy zbiorczego systemu od-
prowadzenia ścieków i ich oczyszczania do-
puszcza się rozwiązania indywidualne syste-
mu odprowadzania i unieszkodliwiania ście-
ków.”;  

12) w § 24 ust.1 dla terenów położonych w obrę-
bie Jeżów Sudecki wprowadza się następują-
ce zmiany:  
a) dla terenu 03 RM,W,U/P w punkcie 1 dopi-

suje się zdanie: „Na terenie dz. nr 350 jak 
na załączniku graficznym nr 05 dopuszcza 
się lokalizację zakładu rozbiórki i utylizacji 
pojazdów samochodowych i sprzętu AGD 
RTV pod warunkiem zachowania wszelkich 
wymogów z zakresu ochrony środowiska.”,  

b) dla obszaru 05 RM,MN,US,ZD,U/P,R/ZL:  
1) zdanie: „1) trwałą adaptację istniejącego 

zainwestowania wiejskiego (RM) poło-
żonego na terenach wzdłuż ulic: Długiej, 
Kolejowej i Bocznej” zastępuje się zda-
niem: „1) trwałą adaptację istniejącego 
zainwestowania wiejskiego (RM) poło-
żonego na terenach wzdłuż ulic: Długiej, 
Dworcowej i Bocznej”;  

2) dopisuje się zdanie: „Dopuszcza się na 
terenie dz. Nr 114 lokalizację zakěadu 
rozbiórki i utylizacji pojazdów samocho-
dowych i sprzętu AGD RTV pod warun-
kiem zachowania wszelkich wymogów  
z zakresu ochrony środowiska”;  

c)  dla terenu 06 MN,U/P jak na załączniku gra-
ficznym nr 06 ustalenia szczegółowe 
otrzymują brzmienie: „Teren istniejącej  
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
oraz usěugowo-produkcyjnej poěożony  
po póěnocnej stronie drogi powiatowej  
nr 2744D.  

Ustala się:  
1) trwaěą adaptację istniejącej oraz lokalizację 

projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
(MN) w granicach jak na rysunku planu;  
a ponadto:  
− minimalna powierzchnia nowo wydzie-

lanych dziaěek budowlanych 1500 m2,  
− nieprzekraczalne linie zabudowy jak na 

rysunku planu,  
2) trwaěą adaptację istniejącej zabudowy pro-

dukcyjnej (U/P) poěożonej na dz. nr 737/6 i 
737/8 z wykluczeniem funkcji mieszkanio-
wej, a ponadto:  
− możliwość powiększenia terenu zakěadu 

w granicach terenu jak na zaěączniku 
graficznym nr 06,  

− linie zabudowy jak na zaěączniku gra-
ficznym nr 06, maksymalna wysokość 
projektowanej zabudowy – 9,00 m,  

− maksymalny wskaźnik zabudowy dla  
cz. Dz. Nr 737/7 – 0,25,  

− obsěugę komunikacyjną za pośrednic-
twem maksymalnie 2 wjaz-
dów/wyjazdów z drogi KD02,  

− realizację parkingów dla pracowników  
i klientów w granicach nieruchomości,  

3) obsěugę komunikacyjną z drogi KD02 oraz 
ciągu pieszo-jezdnego na dz. Nr 93/5.”;  

d) w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
07 RM, 08 RM dopisuje się zdanie: „- zakěad 
mechaniki pojazdowej zlokalizowany na dz. 
nr 78 i 79 przeznacza się do trwaěej adapta-
cji z możliwością rozbudowy, minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
– 0,10.”,  

e) dla terenów 09 MN i 10MN zdanie „- ob-
sługę komunikacyjną z drogi KD08 (…)” 
zmienia się na zdanie „- obsěugę komuni-
kacyjną z drogi KD07 (…)”,  

f)  dla obszaru 11 US,UT,ZL jak na załączniku 
graficznym nr 07 w punkcie 2 zdanie: „- 
obsługę komunikacyjną terenu z drogi 
KD08,” zmienia się na zdanie: „- obsěugę 
komunikacyjną terenu z drogi KD07,” oraz 
dodaje się zdanie: „zakaz zabudowy na te-
renie dz. nr 411/2.”,  

g)  w ustaleniach szczegółowych dla obszaru 
13 RM,MN,U pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„trwałą adaptację istniejącej zabudowy 
usługowej (U) na dz. nr 735/7 oraz usługo-
wo-produkcyjnej na dz. Nr 512/1 – obie z 
możliwością rozbudowy na terenie dz. Nr 
735/4, minimalny wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej dla dz. Nr 735/7 – 
0,10;”,  

h)  w ustaleniach szczegółowych dla obszaru 
16 MN,UKs,ZC,ZP wykreśla się zdanie: 
„min. Odległośń proj. Zabudowy od grani-
cy lasu – 10,0 m”,  

i) dla obszaru 18 MN zdanie: „linie zabudowy 
jak na rysunku planu, min. Odległośń od te-
renu lasu- 10,0 m,” otrzymuje brzmienie: 
„linie zabudowy jak na rysunku planu,” 
oraz dopisuje się zdanie: „wzděuż wschod-
niej granicy obszaru lokalizuje się ciąg pie-
szo-jezdny KDpj8,0 jak na zaěączniku gra-
ficznym nr 08, biegnący śladem drogi  
na dz. nr 627/115.”;  

13) w § 24 ust.2 w ustaleniach dotyczących ko-
munikacji w obrębie Jeżów Sudecki:  
a) wykreśla się ustalenia dla drogi KD03. Pas 

terenu odcinka dotychczasowej drogi  
w części zachodniej (między terenami kole-
jowymi (KK) i drogą KD01) włącza się do 
terenów wyodrębnionych w planie pod za-
inwestowanie wiejskie (RM), w części 
wschodniej włącza się do terenów zabu-
dowy jednorodzinnej (MN), zaś w części 
centralnej pozostawia się w dotychczaso-
wym użytkowaniu rolnym (R);  

b) dodaje się ustalenia dla proj. drogi KD12:  
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„KD12 Dpj4,5 Projektowany ciąg pieszy  
o funkcji turystycznej prowadzący z Góry 
Szybowcowej w kierunku Dziwiszowa  
o przebiegu jak na zaěączniku graficznym  
nr 04.  
Ustala się:  
− orientacyjna szerokość w liniach rozgra-

niczających – 4,5 m,  
− nawierzchnia utwardzona żwirem lub 

těuczniem.  
Dopuszcza się możliwość wytyczenia innej 
trasy ciągu pod warunkiem prowadzenia go 
wzděuż granic dziaěek lub użytków oraz urzą-
dzenia miejsc wypoczynku.”;  

14) w § 26 ust.1 dla terenów położonych w obrę-
bie Siedlęcin wprowadza się następujące 
zmiany:  
a) ustalenia szczegółowe dla terenu  

01 RM,MN otrzymują brzmienie:  
„01 RM,MN,KS Teren istniejącego zainwe-
stowania wiejskiego, proj. zabudowy 
mieszkaniowej oraz proj. obiektów obsěugi 
komunikacji samochodowej, poěożony  
w poěudniowej części wsi jak na zaěączniku 
graficznym nr 09 - po poěudniowej stronie 
drogi krajowej nr 30 (w granicach otuliny 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru).  
Ustala się:  
1) trwaěą adaptację istniejącego zainwe-

stowania wiejskiego (RM) usytuowane-
go wzděuż drogi krajowej nr 30:  
− nieprzekraczalną linię zabudowy jak 

na rysunku planu,  
− nasadzenia wysokiej zieleni izolacyj-

nej od strony drogi KD01.  
2) lokalizację zespoěu proj. zabudowy 

mieszkaniowej (MN) w centralnej i po-
ěudniowej części terenu, a ponadto:  
− minimalna powierzchnia dziaěki za-

budowy wolnostojącej – 1250 m2,  
− nieprzekraczalne linie zabudowy – jak 

na rysunku planu,  
− obsěuga komunikacyjna za pośred-

nictwem proj. wewnętrznych ciągów 
pieszo-jezdnych KDWpj8.0  
i KDWpj6.0 o przebiegach jak na ry-
sunku planu.  

3) lokalizację proj. zespoěu obiektów  
i urządzeĝ obsěugi komunikacji samo-
chodowej (stacja paliw, motel, zajazd 
itp.) w póěnocnej części dz. nr 852/3, a 
ponadto: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – jak 

na zaěączniku graficznym nr 13,  
− obsěuga komunikacyjna za pośred-

nictwem maks. 2 wjazdów/wyjazdów, 
− maksymalny wskaźnik zabudowy − 

0,25, maksymalna wysokość zabu-
dowy − 2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe, przekrycie dachami stro-
mymi,  

− minimalny wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnej − 0,40,  

− wymagane nasadzenia zieleni izola-
cyjnej od strony drogi KD01.”;  

b) w ustaleniach szczegółowych dla terenu  
11 MN,U/P wykreśla się pkt 3,  

c) w ustaleniach szczegółowych dla terenu  
15 RM,MN w punkcie 2 zdanie: „- obsługę 
komunikacyjną dla zespołu w zach. części 
obszaru za pośrednictwem proj. wewnętrz-
nego ciągu pieszo-jezdnego KDWpj8.0, dla 
zespołu w płn. części obszaru za pośrednic-
twem proj. ulicy dojazdowej KD10,0 bie-
gnącej śladem dróg na dz. nr 866 i 1014 
oraz proj. wewnętrznego ciągu pieszo-
jezdnego KDWpj8.0 (zakaz realizacji indy-
widualnych wjazdów z drogi KD04),” 
otrzymuje brzmienie: „- obsěugę komuni-
kacyjną dla zespoěu w poěudniowej części 
obszaru za pośrednictwem projektowane-
go wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego 
KDWpj8.0, dla zespoěu w póěnocnej części 
obszaru za pośrednictwem proj. ulicy do-
jazdowej KD10,0 biegnącej śladem dróg na 
dz. nr 966 i 1114 oraz projektowanego we-
wnętrznego ciągu pieszo-jezdnego 
KDWpj8.0 (zakaz realizacji indywidualnych 
wjazdów z drogi KD05),”,  

d) w § 26 ust.3 w ustaleniach dotyczących in-
frastruktury technicznej w obrębie Siedlę-
cin dopisuje się pkt 9 w brzmieniu: „trwaěą 
adaptację odcinków gazociągu wc DN250 
PN1,6MPa przebiegającego w pěd. części 
wsi jak na zaěączniku graficznym nr 09,  
w sąsiedztwie granicy z gminą Jelenia Gó-
ra”.  

§ 3. Ponadto wprowadza się następujące 
zmiany w rysunku planu zawarte w rysunkach 
zmiany planu nr 10 – 17 (załączniki graficzne  
nr 10-17):  
1) w obrębie Dziwiszów:  

a) w południowej części terenu 01 MN w grani-
cach jak na załączniku graficznym nr 10 
zmienia się:  
− zasięg terenów zainwestowania o częśń 

dz. nr 596/149 z przeznaczeniem pod za-
budowę mieszkaniową i komunikację 
drogową;  

− nieprzekraczalne linie zabudowy dla dzia-
łek wzdłuż drogi KDW12.0 biegnącej śla-
dem drogi na dz. nr 596/73;  

b) w południowej części terenu 12 MN w grani-
cach jak na załączniku graficznym nr 11 
zmienia się przebieg projektowanych . we-
wnętrznych ulic dojazdowych;  

c) w obszarze terenów otwartych w granicach 
jak na załączniku graficznym nr 12 na dz.  
nr 565, 566 i 567/20 zmienia się trasę proj. 
gazociągu podwyższonego sc relacji Pie-
chowice-Dziwiszów oraz w obszarze 
06RM,MN odległośń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy po północnej stronie drogi 
KD03L1/2;  

2) w obrębie Jeżów Sudecki:  
a) w zachodniej części obszaru 04 RM,MN,R/ZL 

w granicach jak na załączniku graficznym nr 
13 zmienia się przebiegi odcinków ulic lokal-
nych i dojazdowych oraz powiększa się ob-
szar 03 RM,W,U/P o częśń dz. nr 319 i 320;  
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b) w północnej części obszaru 12 RM,MN,U,ZP 
w granicach jak na załączniku graficznym  
nr 14 przeznacza się teren działki nr 461/10 
pod zainwestowanie wiejskie (RM);  

c) w północnej części obszaru 08 RM w grani-
cach jak na załączniku graficznym nr 15 prze-
znacza się teren częśń działki nr 419 pod za-
inwestowanie wiejskie (RM);  

3) w obrębie Płoszczyna w północnej części obsza-
ru 12 RM powiększa się granice zainwestowania 
wiejskiego o teren działek nr 248/3, 248/4, 250  
i częśń działki nr 253/2 w granicach jak na za-
łączniku graficznym nr 16 oraz wprowadza nie-
przekraczalne linie zabudowy;  

4) w obrębie Siedlęcin w centralnej części obszaru 
11 MN,U/P w granicach jak na załączniku gra-
ficznym nr 17 rezygnuje się z odcinka drogi 
wewnętrznej KDW10,0.  

§ 4. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.  
Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 
w wysokości 30%.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Artur Smolarek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 12 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 14 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 15 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 16 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 17 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 – 4273 – Poz. 575 

 

Załącznik nr 18 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki 
 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Je-
żów Sudecki do publicznego wglądu oraz w terminie ustawowym 14 dni po okresie wyłożenia wpłynęło 
26 uwag, z których nie zostały uwzględnione 22 uwagi. Uwagi nieuwzględnione przedłożono do roz-
strzygnięcia Radzie Gminy, jak poniżej. 

1. Uwagi wniesione przez Paĝstwo Lucynę i Jarosěawa WITKOWSKICH. 
A. Przedmiot uwagi: 

1. Sprzeciw wobec proj. drogi wewnętrznej KDW 10,0 biegnącej między działkami nr 472/1 i 472/2. 
2. Sprzeciw wobec proj. ciągu pieszo-jezdnego KDpj8,0 biegnącego między działkami nr 480/1 

i 472/1. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Obie uwagi nie dotyczą wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Jeżów Sudecki.  

2. Uwaga wniesiona przez Paĝstwo Maěgorzatę i Janusza CZYSZCZOĜ. 
A. Przedmiot uwagi: Sprzeciw wobec proj. drogi wewnętrznej KDW10,0 biegnącej między działki 

nr 471/4 i 471/14. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

3. Uwaga wniesiona przez panią Karolinę SZEWCZUK. 
A. Przedmiot uwagi: Nowy wniosek o przeznaczenie dz. nr 221/4 w Dziwiszowie pod zabudowę 

mieszkaniową.  
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

4. Uwaga wniesiona przez pana Tomasza BEREŹNICKIEGO. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy w obrębie 

dz. nr 359 w Jeżowie Sudeckim. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga jest zgodna z wyłożonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jeżów Sudecki. 

5. Uwaga wniesiona przez Paĝstwa Renatę i Andrzeja PLUTA oraz Joannę PLUTA. 
A. Przedmiot uwagi: Sprzeciw wobec projektu ciągu pieszo-jezdnego KDpj8,0 biegnącego terenem 

dz. nr 383/5 w Jeżowie Sudeckim. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Przebieg proj. ciągu pieszo-jezdnego KDpj8,0 w obrębie terenu o symbolu 01RM,U/P nie jest ustale-
niem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki. 

6. Uwaga wniesiona przez pana Krzysztofa KORZENIOWSKIEGO. 
A. Przedmiot uwagi: Nowy wniosek o przeznaczenie dz. nr 399/2 i 401/2 w Jeżowie Sudeckim pod 

zabudowę siedliskową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

7. Uwaga wniesiona przez panią Marię NOCOĜ. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 41 – 4274 – Poz. 575 

 

A. Przedmiot uwagi: Wniosek o wyznaczenie drogi wewnętrznej śladem drogi na dz. 476 w Dziwi-
szowie. 

B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga jest zgodna z wyłożonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jeżów Sudecki. 

8. Uwaga wniesiona przez pana Pawěa WRÓBLA. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o wyznaczenie drogi wewnętrznej w północnej części terenu 

01 RM,U/P w Jeżowie Sudeckim. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga jest zgodna z wyłożonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jeżów Sudecki. 

9. Uwaga wniesiona przez pana Andrzeja SZARŻANOWICZA. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy w obrębie 

dz. nr 374/1 w Jeżowie Sudeckim. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga jest zgodna z wyłożonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy jeżów Sudecki. 

10. Uwaga wniesiona przez pana Lesěawa DEMKOWICZA. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o przeznaczenie dz. nr 698 w Jeżowie Sudeckim pod zabudowę miesz-

kaniową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Wniosek nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jeżów Sudecki – Niezgodne z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki. 

11. Uwaga wniesiona przez panią Elżbietę BARSZCZ. 
A. Przedmiot uwagi: Nowy wniosek o przeznaczenie dz. nr 221/3 w Dziwiszowie pod zabudowę 

mieszkaniową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

12. Uwaga wniesiona przez pana Michaěa GĚOWNIĘ.  
A. Przedmiot uwagi: Uwaga dot. zamieszczenia dodatkowego zapisu w projekcie uchwały o przezna-

czeniu dz. nr 55 w Dziwiszowie pod zabudowę mieszkaniową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga bezzasadna – w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jeżów Sudecki zapis dot. przeznaczenie dz. nr 55 w Dziwiszowie na cele mieszkaniowe jest 
wystarczający. 

13. Uwaga wniesiona przez panią Helenę ZASADĘ. 
A. Przedmiot uwagi: Sprzeciw wobec proj. drogi wewnętrznej KDW10,0 biegnącej częścią działki 
nr 471/3 w Dziwiszowie. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

14. Uwaga wniesiona przez panią Helenę ZASADĘ. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o przeznaczenie dz. nr 119/15 w Dziwiszowie pod zabudowę mieszka-

niową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 
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15. Uwaga wniesiona przez pana Piotra WIATRA. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy w obrębie 

dz. nr 510/25 w Jeżowie Sudeckim. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

16. Uwaga wniesiona przez pana Ryszarda BEDNARCZUKA. 
A. Przedmiot uwagi: Nowy wniosek o przeznaczenie dz. nr 697 w Jeżowie Sudeckim pod zabudowę 

mieszkaniową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

17. Uwaga wniesiona przez pana Jana JARMOĚKOWICZA. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o przeznaczenie dz. nr 47/13 i 47/14 w Dziwiszowie pod zabudowę 
mieszkaniową. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

18. Uwaga wniesiona przez panią Ewelinę RASZEWSKĄ. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o wykreślenie proj. gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia re-

lacji Dziwiszów – Piechowice z obszaru działek nr 565 i 566 w Dziwiszowie. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

19. Uwaga wniesiona przez pana Wojciecha SZYMAĜSKIEGO. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o wykreślenie proj. gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia re-

lacji Dziwiszów – Piechowice z obszaru obrębu Dziwiszów. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

20. Uwaga wniesiona przez panią Renatę CHROMIĜSKĄ-LINKIEWICZ. 
A. Przedmiot uwagi: Zmiana przeznaczenia terenu działek nr 627/194 i 627/195 w Jeżowie Sudeckim 

z terenu zieleni urządzonej na teren zabudowy usługowej. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 

21. Uwaga wniesiona przez pana Kazimierza KLIMKA. 
A. Przedmiot uwagi: Dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach rol-

nych gminy. 
B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga, która stanowi nowy wniosek do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jeżów Sudecki, nie wskazuje konkretnej lokalizacji, lecz odnosi się do możli-
wości sytuowania stacji bazowych na gruntach rolnych na terenie całej gminy. Każdorazowa lokaliza-
cja masztu telefonii komórkowej i urządzeń dodatkowych musi uwzględniań ewentualne uciążliwości 
dla terenów zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a ponadto analizy oddzia-
ływania inwestycji na środowisko przyrodnicze z uwzględnieniem walorów krajobrazowych otocze-
nia. 

22. Uwaga wniesiona przez pana Kazimierza KLIMKA. 
A. Przedmiot uwagi: Wniosek o przeznaczenie dz. nr 452/19 w Jeżowie Sudeckim pod zabudowę 

mieszkaniową. 
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B. Sposób rozstrzygnięcia uwagi: nie uwzględniono. 
Uzasadnienie: 
Uwaga nie dotyczy wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jeżów Sudecki. 
 
 
 

Załącznik nr 19 do uchwały nr XXX/ 
/166/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki 
z dnia 2 grudnia 2009 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
                  które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi 
koniecznośń realizacji ze środków własnych gminy nowych odcinków sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz sieci oświetlenia ulic. 
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UCHWAŁA NR XLIII/267/10 
 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej na terenie Gminy Łagiewniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  
art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się dzienne stawki opłaty tar-
gowej pobieranej na terenie Gminy Łagiewniki  
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ni-
niejszej uchwały.  

2.  Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty tar-
gowej powstaje z chwilą przystąpienia do wyko-
nywania sprzedaży na targowisku.  

§ 2. Opłatę targową pobiera się wg stawek 
określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały 
od osób fizycznych i osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowo-
ści prawnej, dokonujących sprzedaży na targowi-
sku.  

§ 3. Opłacie targowej nie podlega działalnośń 
handlowa prowadzona przez podmioty przed skle-
pami lub kioskami, w których jest prowadzona 
działalnośń gospodarcza o ile spełnione są nastę-
pujące warunki:  
1)  działalnośń handlowa prowadzona jest na tere-

nie przyległym do lokalu użytkowego,  

2)  sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowa-
nym w lokalu użytkowym,  

3)  zezwolenia właściciela lub zarządcy terenu.  

§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie  
od należności przewidzianych w odrębnych prze-
pisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz 
usług świadczonych przez zarządcę placu targo-
wego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego.  

§ 5. 1.  Zarządza się pobór opłaty targowej  
w drodze inkasa poprzez inkasentów będących 
osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednost-
kami organizacyjnymi nie posiadającymi osobo-
wości prawnej z zastrzeżeniem ust. 6.  

2.  Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa 
załącznik nr 2 do uchwały.  

3.  Inkasent, dokonując poboru opłaty targo-
wej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty bile-
tem opłaty targowej będącym drukiem ścisłego 
zarachowania lub dowodem wpłaty opłaty targo-
wej sporządzonym za pomocą kasy nie fiskalnej.  

4.  Inkasenci przekazują pobraną opłatę tar-
gową, w całości do kasy Urzędu Gminy Łagiewniki 
lub wpłacają na konto Urzędu Gminy Łagiewniki.  

5.  Inkasenci pobierają opłatę targową, rozli-
czają się i przekazuję wpływy z opłat targowych  
do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego,  
za okres miesiąca poprzedniego.  


