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UCHWAŁA NR VI/31/2011 
 RADY GMINY STOSZOWICE 

 z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Stoszowice 

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 z póŝn. zm.) oraz 
art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.), 
Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się odpłatność za świadczenia 
opiekuńczo-wychowawcze przedszkoli, przekracza-
jące pięciogodzinny wymiar ustalony dla podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Odpłatność za świadczenia, o których 
mowa w § 1, ustala się w wysokości 1,20 zł za kaş-
dą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przed-
szkolu powyşej 5 godzin, jednak nie dłuşej niş 
łącznie 9 godzin dziennie. 

§ 3. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, 
o których mowa w § 2, oraz zakres realizowanych 
przez przedszkola świadczeń określa umowa cy-
wilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem 

przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi 
dziecka. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2, uiszczana 
jest na rzecz przedszkola, do którego uczęszcza 
dziecko. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stoszowice. 

§ 6. Traci moc uchwała nr VIII/68/2008 Rady 
Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r., 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicz-
nych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sto-
szowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 wrze-
śnia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Teresa Tęsna 
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UCHWAŁA NR IV/14/11 
 RADY GMINY ŻÓRAWINA 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice 

 

Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.94.2011.DC z dnia 23 maja 2011 r. do WSA we Wrocławiu 
na uchwałę w całości) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 
ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Şórawi-
na nr XXVII/217/09 z dnia 30 listopada 2009 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu połoşonego w obrębie geodezyjnym Woj-
kowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Şórawina” przyjętym 
uchwałą nr XVII/109/2005 Rady Gminy Şórawina 
z dnia 27 paŝdziernika 2005 r., Rada Gminy Şóra-
wina uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoşonego 
w obrębie geodezyjnym Wojkowice, zwany dalej 
planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały; 

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

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar połoşony w gra-
nicach obrębu geodezyjnego wsi Wojkowice poło-
şony przy drodze wojewódzkiej nr 395, na północ 
od istniejącej zabudowy wsi Wojkowice. 

2. Granicę obszaru objętego planem określo-
no na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przedmiot ustaleń planu: 
1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmia-
nami). 
2. W planie nie określa się: 

1) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

3) granic obszarów wymagające przekształceń lub 
rekultywacji; 

4) granic terenów przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 
10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

5) granic terenów słuşące organizacji imprez ma-
sowych; 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, określone na podstawie ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub róşnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, 
mają znaczenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w ni-
niejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktu-
alizacji ustaleń planu. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) terenie − naleşy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe; 

2) przepisach odrębnych − naleşy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej − naleşy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie lub funkcję, która przewaşają,  
tj. zajmują powyşej 50% powierzchni terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej − naleşy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niş podstawo-
wa, która uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie lub funkcję podstawową, jednocześnie nie 
kolidując z nią lub nie wykluczając moşliwości 
zagospodarowania terenu w sposób określo-
ny przeznaczeniem podstawowym; 

5) liniach rozgraniczających − naleşy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o róşnym 
przeznaczeniu (funkcji) lub róşnych zasadach 
zagospodarowania; 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy − naleşy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zblişenie ściany frontowej budynku do 
wskazanej linii rozgraniczającej danego tere-
nu, okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tę od-
ległość o nie więcej niş 0,5 m, a balkony, gale-
rie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, 
tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niş 
1,0 m; 

7) wskaŝniku powierzchni zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub wydzielonego terenu przeznaczo-
nego pod inwestycję; powierzchnię zabudowy 
budynku wyznacza rzut poziomy krawędzi bu-
dynku na powierzchnię terenu mierzony po 
zewnętrznym obrysie budynku. Do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza się powierzch-
ni obiektów budowlanych ani ich części nie 
wystających ponad powierzchnię terenu oraz 
powierzchni elementów takich jak: schody 
zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, marki-
zy; 

8) drogach i ciągach pieszo-jezdnych wewnętrz-
nych – naleşy rozumieć drogi i dojazdy nie 
będące drogami publicznymi, obsługujące te-
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ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
o charakterze dróg osiedlowych, wydzielane 
przez właściciela i utrzymywane przez zarzą-
dzającego terenem zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych; 

9) infrastrukturze technicznej – naleşy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych słuşących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji; 

10) urządzeniach towarzyszących − naleşy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposaşenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaşe, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne urządzenia peł-
niące słuşebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. 
Nie ustala się szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowa-
niu. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) obsługa terenu MN/U z drogi dojazdowej 

KDD 1/2; 
2) dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-

nych odcinków dróg oraz modernizacji lub roz-
budowy dróg istniejących, w zakresie ich para-
metrów i realizacji poszczególnych odcinków; 

3) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warun-
kach określonych w przepisach odrębnych; 

4) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyşo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

5) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych (parkingowych) w 
ilości nie mniejszej niş: 
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w – 

warunek ten uznaje się za spełniony w przy-
padku lokalizacji na terenie działki garaşu 
(wolno stojącego lub wbudowanego), 

b) dodatkowo co najmniej 1 stanowisko na  
25 m2 powierzchni uşytkowej towarzyszącej 
funkcji usługowej. 

2. Infrastruktura techniczna − zasady ogólne: 
Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej oraz lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej jako towarzyszących inwestycjom. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocią-

gowej wsi Wojkowice; 

2) przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej 
sieci wodociągowej zgodnie z przepisami od-
rębnymi i na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą sieci. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) docelowo odprowadzenie ścieków bytowych 

systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w Şórawinie; 

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych zbior-
ników na nieczystości płynne (szamb) lub in-
nych indywidualnych rozwiązań w zakresie 
oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnie-
nia wymagań przepisów odrębnych. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 
powierzchniowo, z zastosowaniem studni 
chłonnych, zbiorników retencyjno-odparowu-
jących lub do kanalizacji deszczowej; 

2) tereny, na których moşe dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi naleşy utwardzić i skanalizować; za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej; 

3) ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi publicz-
ne. 

6. Elektroenergetyka: 
1) zasilanie odbiorców elektroenergetyczną ka-

blową siecią średniego i niskiego napięcia; 
2) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 

transformatorowych. 
7. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przy-
łączanie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warun-
ków technicznych i ekonomicznych przyłącze-
nia; 

2) rozdzielczą sieć gazową naleşy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło: 
Zaopatrzenie z indywidualnych ŝródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza. 

9. Telekomunikacja: 
1) dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową 

lub radiową siecią telekomunikacyjną; 
2) rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 

z kolejności rozbudowy obszarów planowanej 
zabudowy będzie następował staraniem i na 
koszt operatora sieci. 

10. Usuwanie odpadów komunalnych: 
Obowiązują zasady usuwania i utylizacji od-

padów określone w przepisach odrębnych i gmin-
nych. 

11. Melioracje: 
1) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 

drenarskiej naleşy natychmiast powiadomić 
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Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych oraz dokonać naprawy układu drenaşo-
wego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji; 

2) przebudowa układu melioracyjnego (sieci dre-
narskiej) wymaga uzgodnienia z zarządcą urzą-
dzeń i rowów. 

§ 8. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

Nie ustala się szczególnych warunków i ter-
minów zagospodarowania, urządzania i zagospo-
darowania terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9. MN/U − zabudowa mieszkaniowo- 
-usługowa, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno 

stojąca lub bliŝniacza; 
2) zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
3) zabudowa usługowa; 
4) składy, magazyny, hurtownie. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) zabudowa produkcyjna; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) zieleń urządzona; 
4) drogi wewnętrzne. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) ustala się obowiązek stosowania w budynkach 

mieszkalnych i mieszkalno-usługowych dachów 
spadowych o symetrycznym układzie połaci da-
chowych; o spadkach 300−450, pokrycie da-
chów dachówką ceramiczną lub materiałem 
o fakturze dachówkopodobnej; 

2) w budynkach usługowych, magazynowych i 
produkcyjnych nie ustala się wymagań w zakre-
sie geometrii dachu ani rodzaju pokrycia; 

3) wysokość budynków nie moşe przekroczyć  
12 m. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) działalność realizowana w granicach obszaru 

objętego planem nie moşe powodować ponad-
normatywnych obciąşeń środowiska uciąşliwo-
ściami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszcze-
nia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny; 

2) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 
w granicach obszaru objętego planem wartości 
określone w obowiązujących przepisach odręb-
nych odpowiednio jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Ustala się strefę ochrony zabytków archeologicz-
nych obejmującą cały obszar objęty planem, w 
której obowiązują następujące wymogi w zakresie 
ochrony konserwatorskiej: 
1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o ter-

minie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych 
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; 

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków we Wrocławiu; 

3) wszelkie odkryte podczas prac ziemnych 
przedmioty co, do których istnieje przypuszcze-
nie, şe są zabytkami, podlegają ochronie praw-
nej. 

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających dróg, zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu, w następujących odle-
głościach: 
a) 10 m. od linii rozgraniczającej drogi woje-

wódzkiej nr 395 (KDG 1/2), 
b) 6 m. od linii rozgraniczających drogi dojaz-

dowej KDD 1/2. 
2) wskaŝnik powierzchni zabudowy nie więcej niş 

0,4; 
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniej niş 40 % powierzchni działki; 
4) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek 

na cele infrastruktury technicznej związanej 
z podstawową lub uzupełniająca funkcją terenu; 

5) minimalna powierzchnia wtórnie wydzielanych 
działek winna wynosić: 
a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 

− wolno stojącą nie mniej niş 900 m2, 
− bliŝniaczą nie mniej niş 400 m2, 

b) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nie 
mniej niş 1500 m2, 

c) pod zabudowę usługową, produkcyjną, skła-
dy i magazyny nie mniej niş 1000 m2; 

6) nie ustala się kąta połoşenia granic działek 
w stosunku do pasa drogowego; 

7) do pojedynczych działek wydzielanych wtórnie 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
w tzw. drugiej linii zabudowy naleşy wydzielić 
dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m 
w liniach podziału geodezyjnego; 

8) do pojedynczych działek wydzielanych wtórnie 
pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy 
i magazyny w tzw. drugiej linii zabudowy naleşy 
wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości 
min. 8 m. (w liniach podziału geodezyjnego); 

§ 10. KDG 1/2 – droga klasy głównej, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 395, z urządzeniami towa-
rzyszącymi 

1. Przeznaczenie podstawowe – droga pu-
bliczna; 

2. Przeznaczenie dopuszczalne − sieci infra-
struktury technicznej realizowane wyłącznie za 
zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami 
przepisów odrębnych, zieleń urządzona; 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.); 
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2) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.); 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 15–16 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane 

chodniki i ścieşka rowerowa. 

§ 11. KDD 1/2 – droga klasy dojazdowej, 
z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: droga publicz-
na. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi 
i zgodnie w wymaganiami przepisów odręb-
nych; 

2) zieleń urządzona. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.); 

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala się stawkę słuşące 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości: 
1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy 

układu komunikacyjnego (tereny KDG 1/2 i KDD 
1/2) − w wysokości 0,1 %; 

2) dla terenu MN/U − w wysokości 30 %. 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Şórawina. 

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Maciej Koba 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/14/11 
Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 
2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/14/11 
Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 
2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice podczas 

wyłożenia do publicznego wglądu 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoşenia do publicznego wglą-
du Rada Gminy Şórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z póŝniej-
szymi zmianami). 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/14/11 
Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 
2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  terenu  położonego  w   obrębie  geodezyjnym   Wojkowice  inwestycji  z   zakresu 
infrastruktury  technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz kosztów wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań 
celu publicznego naleşących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR V/18/2011 
 RADY GMINY CIESZKÓW 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Cieszków na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  
art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z póŝn. zm.) oraz ustawy Prawo Ochrony środowi-
ska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póŝn. zmianami) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budşetu w wysokości 12.624.342 zł, 
z tego:  
1) bieşące w wysokości 11.838.502 zł,  
2) majątkowe w wysokości 785.840 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do uchwały.  

§ 2. Wydatki budşetu w wysokości 13.358.742 zł, 
z tego:  
1) bieşące w wysokości 11.838.502 zł,  
2) majątkowe w wysokości 1.520.240 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 3. W budşecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości – 87.000 zł  

2) celową w wysokości – 29.000 zł, z przeznacze-
niem na realizację zadań własnych z zakresu za-
rządzania kryzysowego.  

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych do 
realizacji w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 
do uchwały.  

§ 5. 1. Deficyt budşetu w wysokości 734.400 zł.  
2. Deficyt budşetu w kwocie 734.400 zł i roz-

chody budşetu w kwocie 265.600 zł zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi z wpływów ze 
sprzedaşy obligacji komunalnych wyemitowanych 
przez Gminę w kwocie 1.000.000 zł.  

3. Przychody i rozchody budşetu gminy zawie-
ra załącznik nr 4 do uchwały.  

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emi-
sji papierów wartościowych oraz kredytów i poşy-
czek zaciąganych w roku budşetowym w wysoko-
ści 1.500.000 zł, w tym: na sfinansowanie przej-
ściowego deficytu budşetu w kwocie 500.000 zł.  

§ 7. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzie-
lanych w roku budşetowym w kwocie 289.709 zł.  

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty 
w danym roku budşetowym, zgodnie z zawartą 


