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UCHWAŁA NR XXXIII/169/2009 
 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim 
do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych 
 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 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, poz. 1759,  
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) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, ze zm.) 
Rada Gminy w Jordanowie Śląskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Ślą-
skim do prowadzenia postępowań polegających 

na podejmowaniu działań wobec dłużników ali-
mentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów. 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, 
udziela się na czas nieokreślony do odwołania.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Jordanów Śląski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym      
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Mirosław Cholewa 
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UCHWAŁA NR VIII/48/2009 
 RADY GMINY STOSZOWICE 

 z dnia 18 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów 

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 ze zmianami), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami),  
w związku z uchwałą Nr IV / 22 / 2006 Rady Gminy 
w Stoszowicach z dnia 28 kwietnia 2006 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Mikołajów 
Rada Gminy Stoszowice po stwierdzeniu zgodno-
ści z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego podejmuje 
następującą uchwałę: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Mikołajów  
w gminie Stoszowice obejmujący obszar w obrę-

bie Mikołajów oznaczony na załączniku graficz-
nym.  

§ 2. 1.  Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1.  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są po-
nadto:  
1)  rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,  
2)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiące załącznik 
nr 3.  

§ 3. 1.  Następujące określenia stosowane  
w uchwale oznaczają:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczająca granicę dopuszczalnego wznosze-
nia budynków oraz określonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych nie bę-
dących liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-
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jenia terenu; linia ta nie dotyczy istniejących 
budynków, zlokalizowanych przed wejściem  
w życie niniejszej uchwały poza wyznaczoną 
linią zabudowy  

2)  przepisy szczególne lub odrębne – aktualne  
w momencie wykonywania niniejszej uchwały 
przepisy prawne,  

3)  przeznaczenie podstawowe – jest to część 
przeznaczenia terenu, która dominuje w da-
nym terenie lub obszarze w sposób określony 
ustaleniami planu; w przypadkach ustalenia 
więcej niż jednej kategorii przeznaczenia pod-
stawowego, każda z tych kategorii może sta-
nowić wyłączne przeznaczenie terenu lub po-
szczególnych nieruchomości położonych  
w granicach terenu,  

4)  przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabu-
dowy lub części terenu zajmuje w granicach 
terenu i poszczególnych nieruchomości mniej 
niż odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe,  

5)  szerokość elewacji frontowej – maksymalny 
wymiar budynku w obrysie murów w widoku 
z drogi, do której przylega nieruchomość,  

6)  teren – część obszaru wyznaczonego w rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona 
symbolem lub symbolem i numerem,  

7)  uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego śro-
dowiska, takie jak: szkodliwe promieniowanie 
i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 
hałas, drgania (wibracje), zanieczyszczenia 
powietrza, zanieczyszczenia gruntu i wód, są 
to również wszystkie rodzaje działalności, któ-
rych prowadzenie powoduje oddziaływanie na 
nieruchomości przyległe do nieruchomości, 
na której terenie działalność jest prowadzona,  

8)  usługi (bez określonego zakresu) – działalność 
z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kul-
tury, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, 
sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki, 
obiekty kultu religijnego, a także działalność w 
zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw 
to jest związana z obsługą nieruchomości, 
wynajem i wypożyczanie, usługi projektowe 
lub badawcze, działalność prawnicza, nota-
rialną, rachunkowość, działalność związana z 
pośrednictwem finansowym, jak banki, domy 
maklerskie, instytucje leasingowe, kredytowe, 
brokerskie, towarzystwa ubezpieczenia, fun-
dusze emerytalno - rentowe itp., doradztwo, 
badanie rynku i opinii publicznej, pośrednic-
two, działalność w zakresie reklamy lub in-
formacji, drobne usługi np. fotografia, poligra-
fia, gabinety kosmetyczne, fryzjerstwo, pral-
nia, szewc, naprawa artykułów przeznaczenia 
osobistego i użytku domowego itp., działal-
ność biur i agencji turystycznych, usługi prze-

wodnickie, informacja turystyczna, działalność 
ośrodków i placówek edukacyjnych, prowa-
dzenie kursów i szkoleń a także działalność 
firm pocztowych i telekomunikacyjnych,  

9)  zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensyw-
ności – lokalizacja budynku jednorodzinnego 
zawierającego nie więcej niż 2 mieszkania lub 
jedno mieszkanie i jedno pomieszczenie usłu-
gowe,  

10)  pojęcia niezdefiniowane w niniejszej uchwale 
należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi lub w rozumieniu po-
tocznym, jeśli brak jest dla nich uregulowań 
prawnych.  

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach,  
2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
3)  oznaczenia przeznaczenia terenów,  

2. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu nie są obowiązującymi 
ustaleniami planu i mają charakter postulatywny 
lub informacyjny dla oznaczeń wynikających z od-
rębnych przepisów:  
1)  orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nów o tym samym przeznaczeniu,  

Rozdział II 

Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu 
oraz obszarów funkcjonalnych  

§ 5. 1.  Ustaleniami planu objęto tereny wy-
znaczone w rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi lub granicami opracowania i określono sym-
bolem literowym, których funkcje określono poni-
żej:  
1)  teren zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności – MN 1,  
2)  tereny komunikacji – KD, w tym:  

− KDD 1 – droga dojazdowa,  
− KDW 1 – droga wewnętrzna  

2.  Na terenach, o których mowa w ust.1 usta-
la się przeznaczenie podstawowe określone zesta-
wem liter, poza tym określa się przeznaczenie to-
warzyszące i dopuszczalne, także alternatywne 
oraz warunki ich dopuszczenia - w dalszej części 
uchwały,  

3.  Przedmiotowe obszary mogą być w całości 
przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem 
podstawowym lub częściowo także na cele prze-
znaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalo-
nych w dalszej części uchwały,  

§ 6. W zakresie ogólnych zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1.  Ukształtowania lub rewaloryzacji wymaga-
ją:  
1)  układ przestrzenny wsi w oparciu o zasadę kon-

tynuacji historycznego rozwoju jednostek osad-
niczych,  

2)  hierarchiczny układ komunikacyjny, zapewnia-
jący właściwą dostępność terenów przeznaczo-
nych na zainwestowanie przy równoczesnej se-
gregacji ruchu;  
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3)  ciągi zabudowy lokalizowanej, szczególnie 
wzdłuż ulic i dróg publicznych;  

4)  formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej;  
2.  Ochrony wymagają istniejące grupy zieleni, 

aleje i szpalery drzew towarzyszące zabudowie 
oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  

3.  Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów służące ochro-
nie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają 
przepisy niniejszej uchwały zawarte w rozdziale 3.  

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala 
się:  

1.  na całym obszarze objętym planem na eta-
pie projektowania inwestycji należy w przypadku 
stwierdzenia takiej konieczności przewidzieć wy-
konanie opaskowego rurociągu drenarskiego, do 
którego będą podłączone wszelkie napotkane  
i przerwane rurociągi drenarskie, by umożliwić 
odwodnienie terenów przyległych,  

2.  obowiązek zachowania w odpowiednich 
proporcjach „powierzchni biologicznie czynnych” 
w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy 
(wg § 12 ust. 1 pkt 5).  

§ 8. 1.  W zakresie ogólnych zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej ustala się strefy i obszary 
ochrony konserwatorskiej.  

2.  Na całym obszarze planu miejscowego in-
westor przed przystąpieniem do robót ziemnych 
zobowiązany jest do:  
a)  pisemnego powiadomienia właściwego kon-

serwatora zabytków zgodnie z przepisami 
szczególnymi o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac,  

b)  w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem na prace archeologiczne i wykopalisko-
we właściwego konserwator zabytków zgodnie 
z przepisami szczególnymi,  

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi ze wzglę-
du na ich brak w granicach obszaru objętego ni-
niejszą uchwałą nie wprowadza się szczegółowych 
zapisów:  

§ 10. 1.  Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:  
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu w obszarze 

zabudowy zwartej należy prowadzić w obrębie 
linii rozgraniczających dróg, z poszanowaniem 
istniejących granic i podziałów,  

2)  w przypadku realizacji sieci uzbrojenia tech-
nicznego poza liniami rozgraniczającymi komu-
nikacji, należy je prowadzić równolegle do gra-

nic działek, w pasie terenu wolnym od innego 
uzbrojenia,  

3)  dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów,  

4)  realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację niezbędne-
go uzbrojenia technicznego,  

5)  w granicy terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem MN, dopuszcza się realizacje 
urządzeń technicznych uzbrojenia związanych  
z obsługą tych obszarów,  

6)  dla realizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 
1), które służą więcej niż jednemu odbiorcy do-
puszcza się wydzielenia niezbędnych działek, w 
takim przypadku należy zapewnić dojazd do 
działek z dróg publicznych w formie drogi we-
wnętrznej lub organizacji zabudowy umożliwia-
jącej świadczenie służebności dojazdu;  

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  
1)  zaopatrzenie w wodę docelowo z komunalnej 

sieci wodociągowej, realizowanej zgodnie  
z ustaleniami określonymi w ust. 1, dopuszcza 
się rozwiązania indywidualne do czasu realizacji 
inwestycji gminnej,  

2)  projektowana sieć rozdzielcza winna zapewniać 
ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz za-
bezpieczenie ppoż.,  

3.  W zakresie odprowadzania ścieków komu-
nalnych i przemysłowych ustala się:  
1)  odprowadzenie ścieków komunalnych docelo-

wo do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej,  
2)  na obszarach nie wyposażonych w sieci kanali-

zacji sanitarnej do czasu realizacji inwestycji 
gminnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków 
do zbiorników bezodpływowych lub zastoso-
wanie innych systemów odprowadzenia ście-
ków zgodnych z obowiązującymi przepisami  
i normami oraz warunkami lokalnymi,  

3)  docelowe wyposażenie w sieć kanalizacji sani-
tarnej wszystkich obszarów zainwestowania,  

4.  W zakresie odprowadzania wód opado-
wych ustala się:  
1)  odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub 

do rowów melioracyjnych znajdujących się w 
obrębie obszaru objętego planem, na warun-
kach określonych przez administratora rowu,  

2)  dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających  
i zbiorników wodnych, przy zapewnieniu bez-
pieczeństwa ich użytkowania,  

3)  przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci  
i urządzeń melioracji szczegółowych, należy 
sporządzić dokumentację techniczną zawierają-
cą sposób jej przebudowy,  

4)  dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie me-
lioracyjnych rowów otwartych kolidujących  
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez administratora rowów;  
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5.  W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się:  
1)  dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-

cej i planowanej sieci średniego i niskiego na-
pięcia,  

2)  rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-
nych średniego i niskiego napięcia wraz z bu-
dową stacji transformatorowych, wykonanych 
w zależności od sposobu zagospodarowania te-
renów jako wbudowane lub jako obiekty wol-
nostojące na wydzielonych działkach z zapew-
nieniem dogodnego do nich dojazdu,  

3)  powiązanie linii energetycznych, o których mo-
wa w pkt. 2 z istniejącą siecią energetyczną,  

4)  możliwość wykorzystania energii elektrycznej 
do celów grzewczych.  

5)  rozbudowa i przebudowa sieci ee wyłącznie  
w postaci kabli doziemnych, obowiązuje zakaz 
realizacji linii napowietrznych,  

6.  W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:  
1)  realizację lokalnych źródeł ciepła, opartych  

o energię elektryczną, paliwa płynne, olej lekki 
oraz odnawialne źródła energii,  

7.  W zakresie telekomunikacji ustala się:  
1)  budowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1,  
2)  lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozumie-
niu ze wszystkimi operatorami sieci,  

8.  W zakresie urządzeń i instalacji telefonii 
komórkowej obowiązuje zakaz lokalizacji masztów 
antenowych na całym obszarze objętym uchwałą,  

9.  W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemni-
ków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.  

§ 11. Nie określa się zasad w zakresie sposobu 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów.  

Rozdział III 

Ustalenia dla kategorii użytkowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN  

i KD  

§ 12. 1.  Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
niskiej intensywności, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN ustala się następujące zasa-
dy w zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów  
i wskaźników intensywności zabudowy:  
1)  w przypadku terenu zabudowy mieszkaniowej 

MN dopuszcza się wprowadzenie jako uzupeł-
niającego przeznaczenia terenu usług nieuciąż-
liwych z zakresu handlu, obsługi ludności  
i przedsiębiorstw, kultury oraz opieki zdrowot-
nej z wyjątkiem szpitali,  

2)  w przypadku wprowadzania usług jako uzupeł-
niającego przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 

usług nie może przekraczać 30% powierzchni 
użytkowej budynków,  

3)  ustala się linie zabudowy od granic terenów  
z terenami ulic i dróg:  
a)  gminnych kategorii D – nieprzekraczalne  

w odległości 6 m, licząc od linii rozgranicza-
jących,  

b)  wewnętrznych W – nieprzekraczalne w odle-
głości 6 m, licząc od linii rozgraniczających,  

4)  powierzchnie zabudowy budynków mieszkal-
nych na poszczególnych działkach nie mogą 
przekroczyć 15% powierzchni działek a budyn-
ków mieszkalno – usługowych 25% powierzchni 
działek,  

5)  powierzchnia biologicznie czynna poszczegól-
nych działek powinna zajmować co najmniej 
60% powierzchni działek,  

6)  budynki mieszkalne lub mieszkalno – usługowe 
nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze,  

7)  wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może prze-
kraczać 5,5 m, a mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego punktu kalenicy dachu nie mo-
że przekraczać 10,0 m,  

8)  ustala się dopuszczalne formy dachów:  
a)  kalenicowe − dwuspadowe, symetryczne  

o nachyleniu połaci w przedziale od 37−45°,  
b)  kalenicowe − dwuspadowe lub wielospado-

we, symetryczne z ewentualnymi naczółka-
mi, o nachyleniu połaci w przedziale od  
37− 45°,  

c)  mansardowe,  
9)  budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące 

mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 
formę dachu odpowiadającą formie budynków 
mieszkalnych,  

2.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN ustala się następujące zasady  
i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
1)  wydzielane działki są przeznaczone na lokaliza-

cje zabudowy w układzie wolnostojącym;,  
2)  szerokość frontów działek przeznaczonych na 

zabudowę w układzie wolnostojącym nie po-
winna być mniejsza niż 22 m,  

3)  powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
zabudowę nie może być mniejsza niż 2000 m2,  

4)  dopuszcza się scalanie i wtórny podział grun-
tów,  

5)  dla działek położonych przy drodze KDD i wy-
dzielanych dróg wewnętrznych kąt położenia 
granic działek w stosunku do pasa drogi ustala 
się na 90° ± 10°,  

3.  W zakresie szczegółowych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się  
w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowo- 
-usługowej obowiązek zapewnienia miejsc parkin-
gowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 
postojowe na każde kolejne rozpoczęte 40 m2 po-
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wierzchni użytkowej usług w obrębie terenu inwe-
stycji.  

§ 13. 1.  Dla terenów komunikacji, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KD ustala się 
następujące zasady w zakresie wymagań wynika-
jących z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych:  
1)  ustala się zakaz realizacji obiektów budowla-

nych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg  
i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ru-
chu,  

2)  dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgrani-
czających obiektów małej architektury, reklam, 
urządzeń technicznych oraz zieleni, na warun-
kach określonych przez zarządcę,  

3)  dopuszczalne parametry reklam wolnostojących 
określi zarządca drogi,  

2.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDD oraz wydzielanych dróg we-
wnętrznych KDW ustala się następujące zasady  
w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:  
1)  szerokości w liniach rozgraniczających dróg  

i ulic:  
a)  kategorii D – szerokość minimalna10,0 m, za-

lecana 12,0 m  
b)  drogi wewnętrzne W - szerokość co najmniej 

10,0 m,  
2)  drogi wewnętrzne mogą być zaliczone do kate-

gorii dróg gminnych w trybie odrębnej uchwa-
ły; w takim przypadku do tych dróg odnoszą się 
ustalenia planu odpowiadające określonej kate-
gorii technicznej,  

3)  dopuszcza się realizacje zatok postojowych,  

4)  w liniach rozgraniczających ulic i dróg we-
wnętrznych należy w miarę możliwości prowa-
dzić wszelkie sieci infrastruktury technicznej,  

3.  Dla terenów komunikacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDD oraz wyznaczanych 
dróg wewnętrznych KDW ustala się następujące 
zasady obsługi terenów zabudowanych lub prze-
znaczonych pod zabudowę:  
1)  obsługa terenu MN1 wyłącznie poprzez drogi 

wymienione w ust. 1 pp-kt 4),  
2)  wokół zakończenia drogi KDW1 ustala się obo-

wiązek cofnięcia ogrodzeń w każdym kierunku  
o 5,0 m w głąb działki w sposób umożliwiający 
manewr zawracania.  

Rozdział VI 

Przepisy końcowe  

§ 14. Ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym:  
1)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDD w wysokości 1%,  
2)  dla pozostałych terenów w wysokości 30%.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Stoszowice.  

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

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Janusz Cendrowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/ 
/48/2009 Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 18 listopada 2009 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/ 
/48/2009 Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 18 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stoszowice rozstrzyga 
co następuje: 

§ 1. W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie 
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
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Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/ 
/48/2009 Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 18 listopada 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. z 2003 r. 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst  
Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stoszowice rozstrzyga, co na-
stępuje: 

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 
wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie 
wymaga wydatków z budżetu gminy.  
76  
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UCHWAŁA NR 211/2009 
 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

 z dnia 12 listopada 2009 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych 
w Dusznikach-Zdroju 

 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze. zm.) 
w związku z § 66 ust. 3a i 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działa-
nia placówek publicznych, warunków pobytu dzie-
ci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i 
zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za 
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, 
poz. 467 z 2005 r., ze zm.) Zarząd Powiatu Kłodz-
kiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za zakwaterowanie 
dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych  
w Dusznikach-Zdroju: 
a) w miesiącach styczeń, luty, kwiecień, maj, 

czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 
w wysokości 36 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 

b) w miesiącach listopad, grudzień, marzec: 
− dla grup do 20 osób w wysokości 31 zł, 
− dla grup od 21 do 40 osób w wysokości  

29 zł, 
− dla grup powyżej 40 osób w wysokości 27 zł, 

z zastrzeżeniem ust. 2 
2. Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnospraw-

ności oraz dzieci, u których dochód na osobę  
w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mo-

wa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r.  
Nr 115, poz. 728) ustala się opłatę w wysokości  
24 zł. 

3. Ustala się opłatę za zakwaterowanie rodzi-
ców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży 
przebywających w domu wczasów dziecięcych  
w wysokości 31 zł (osobodzień). 

4. Ustala się opłaty za zakwaterowanie dla na-
stępujących osób przebywających w Domu Wcza-
sów Dziecięcych wraz z grupą dzieci i młodzieży: 
a) dla jednego nauczyciela-wychowawcy i opieku-

na – 5 zł (osobodzień) na każdą grupę liczącą  
do 20 dzieci. W przypadku większej liczby na-
uczycieli – wychowawców i opiekunów w danej 
grupie, stawka za każdego następnego nauczy-
ciela-wychowawcę i opiekuna za zakwaterowa-
nie wynosi 36 zł (osobodzień)  

b) dla instruktora, trenera lub opiekuna medycz-
nego – 21 zł (osobodzień) 

c) dla kierowców, którzy pozostają z grupą przez 
cały okres pobytu – 6 zł (osobodzień) 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez Dy-
rektora  Domu Wczasów Dziecięcych w Duszni-
kach-Zdroju kosztów surowca przeznaczonego na 
wyżywienie w wysokości 9 zł. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052492104

