
                                    Prawo miejscowe uchwalone w Gminie Złotoryja                                  Dane na dzień : 30.06.2021r. 

Lp. 
Nr i data 
uchwały 

w sprawie 
Termin 

ważności 
Sposób i data 

ogłoszenia 
Zmiany Utrata mocy Uwagi 

586 
XXXII/320/2021 

25.06.2021r. 

Określenia zasad 
wynajmowania oraz zamiany 
lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 
gminy 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 30.06.2021r. 
poz.3157 

   

585 
XXXI/318/2021 

25.06.2021r. 

Określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 

Złotoryja na rok szkolny 
2021/2022 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 30.06.2021r. 
poz.3156 

   

584 
XXXI/310/2021 

28.05.2021r. 

Ustalenia regulaminu 
korzystania z cmentarzy 

komunalnych oraz ustalenia 
cennika opłat za usługi 
cmentarne  na terenie 

cmentarzy komunalnych 
Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 02.06.2021r. 
poz.2674 

 

Traci moc uchwała nr 
XXX/303/2021 z 
dn.30.04.2021r. 

 

583 
XXXI/309/2021 

28.05.2021r. 

Określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku oraz 

określenia wzoru deklaracji o 
wysokości dochodów 

gospodarstwa domowego za 
okres 3 miesięcy 
kalendarzowych 

poprzedzających złożenie 
wniosku 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 02.06.2021r. 
poz.2673 

   

582 
XXXI/306/2021 

28.05.2021r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze 

bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 02.06.2021r. 
poz.2672 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXXII_320_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXXII_318_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXXI_310_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXX_303_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXXI_309_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXXI_306_2021.pdf


581 

XXX/303/2021 
30.04.2021r. 

Ustalenia Regulaminu 
korzystania z cmentarzy 

komunalnych oraz ustalenia 
opłat za usługi cmentarne na 

terenie cmentarzy 
komunalnych Gminy 

Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 06.05.2021r. 
poz.2225 

  

Traci moc 
uchwałą nr  

XXXI/310/20
21 

28.05.2021r 

580 
XXX/299/2021 
30.04.2021r. 

Wieloletniego programu 
gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 
Gminy Złotoryja na lata 

2021-2026 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 06.05.2021r. 
poz.2224 

   

579 
XXIX/292/2021 

26.03.2021r. 

Przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 

Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 02.04.2021r. 
poz.1649 

   

578 
XXVI/279/2020 

30.12.2020r. 

Przyjęcia Programu 
oddłużeniowego dla osób 

korzystających z lokali 
wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 
Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 13.01.2021r. 
poz.203 

   

577 
XXVI/265/2020 

30.12.2020r. 
Budżetu gminy na 2021r.  

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.01.20201r. 
poz.495 

   

576 
XXV/263/2020 
30.11.2020r. 

Wyboru metody ustalania 
opłaty ze gospodarowania 
odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości tej 
opłaty uiszczanej przez 

właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 7.12.2020r. 
poz. 6739 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXX_303_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXX_299_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2021/XXIX_292_2021.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXVI_279_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXVI_265_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXV_263_2020.pdf


stawki opłaty za pojemniki 
uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne 

575 
XXV/257/2020 
30.11.2020r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 7.12.2020r. 
poz.6738 

 

Traci moc uchwała nr 
XIV/152/2019 z dn. 
29.11.2019r. 

 

574 
XXV/256/2020 
30.11.2020r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 7.12.2020r. 
poz.6737 

 

Traci moc uchwała nr 
XIV/151/2019r i nr 
XVI/178/2020 

 

573 
XXV/255/2020 
30.11.2020r. 

Wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności oraz 
wysokości stawek 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 7.12.2010r. 
poz.6736 

 

Traci moc uchwała nr 
XIV/150/2019 z 
dn.29.11.2019r. 

 

572 
XXIII/241/2020 

29.09.2020r. 
Nadania nazwy ulicy 

Magnoliowa we wsi Wilków 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.10.2020r. 
poz.5484 

   

571 
XXIII/235/2020 

21.08.2020r. 

Określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 

Złotoryja na rok szkolny 
2020/2021 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.08.2020r. 
poz.4863 

   

570 
XXI/220/2020 
18.06.2020r. 

Zmiany nazwy oraz statutu 
Biblioteki Publicznej Gminy 

Złotoryja z siedzibą w 
Rokitnicy 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.26.06.2020r. 
poz.3983 

   

569 
XXI/227/2020 
18.06.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania oraz 

zamiany lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.26.06.2020r. 
poz.3986 

W uchwale nr 
XXVI/299/2017 z dn. 

31.03.2017r. 
  

568 
XXI/226/2020 
18.06.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.26.06.2020r. 
poz.3985 

W uchwale nr 
V/36/07 z dn. 
29.03.2007r. 

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXV_257_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_152_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXV_256_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_151_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVI_178_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXV_255_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_150_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXIII_241_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXII_235_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXI_220_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXI_227_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_299_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXI_226_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc


zbywanych w drodze 
bezprzetargowej 

567 
XXI/223/2020 
18.06.2020r. 

Określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie 

Złotoryja na rok szkolny 
2020/2021 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.26.06.2020r. 
poz.3984 

   

565 
XX/211/2020 
27.05.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
zasad przyznawania 

stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i 
gimnazjów za wyniki w 

sporcie 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.02.06.2020r. 
poz.3520 

W uchwale nr 
XV/165/2016 

Z dn. 30.03.2016r. 
  

564 
XX/210/2020 
27.05.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
zasad przyznawania 

stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych za 

wyniki w nauce 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.02.06.2020r. 
poz.3519 

W uchwale nr 
VII/91/2019 z dn. 

22.05.2019r. 
  

563 
XX/207/2020 
27.05.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.02.06.2020r. 
poz.3518 

W uchwale nr 
XIII/142/2019 z dn. 

30.10.2019r. 
  

562 
XIX/201/2020 
28.04.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia opłaty 

prolongacyjnej z tytułu 
rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości 

podatkowych stanowiących 
dochody Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.30.04.2020r. 
poz.2929 

W uchwale nr 
XIX/220/2016 
09.09.2016r. 

  

561 
XVIII/197/2020 

20.03.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu 
określającego zasady 

udzielania i rozliczania 
dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Złotoryja na 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.03.2020r. 
poz.2387 

W uchwale nr 
XVII/184/2020 z dn. 

28.02.2020r. 
  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XXI_223_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XX_211_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_165_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XX_210_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VII_91_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XX_207_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_142_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XIX_201_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XIX_220_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVIII_197_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVII_184_2020.pdf


dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z 
ograniczeniem niskiej emisji 
na terenie gminy Złotoryja 

560 
XVIII/196/2020 

20.03.2020r. 

Przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 

Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.03.2020r. 
poz.2386 

   

559 
XVIII/193/2020 

20.03.2020r. 

Uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 
działek nr 207/1 i 207/2, 

obręb Łaźniki 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.03.2020r. 
poz.2385 

   

558 
XVII/189/2020 
28.02.2020r. 

Uchylenia uchwały w 
sprawie poboru poboru 

podatków i opłat od osób 
fizycznych w drodze inkasa 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.03.03.2020r. 
poz. 1695 

 

Traci moc uchwała nr 
V/46/2015 z dn. 
27.03.2015r. 

 

557 
XVII/184/2020 
28.02.2020r. 

Przyjęcia regulaminu 
określającego zasady 

udzielania i rozliczania 
dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Złotoryja na 

dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z 
ograniczeniem niskiej emisji 
na terenie gminy Złotoryja 

 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.03.03.2020r. 
poz.1694, zm. 2020r. 
poz. 2387 

Zm. Uchwałą nr 
XVIII/197/2020 z dn. 

20.03.2020r. 
  

556 
XVI/181/2020 
31.01.2020r. 

Zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.02.2020r. 
poz.1267 

   

555 
XVI/179/2020 
31.01.2020r. 

Ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych 
straży pożarnych z terenu 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.02.2020r. 
poz.1266 

 

Traci moc uchwała nr 
XXXIV/339/2013 z dn. 
20.12.2013r. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVIII_196_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVIII_193_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVII_189_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/V_46_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVII_184_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVIII_197_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVI_181_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVI_179_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIV_339_2013.pdf


gminy Złotoryja 

554 
XVI/178/2020 
31.01.2020r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek 
od środków transportowych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.02.2020r. 
poz.1265 

W uchwale nr 
XIV/151/2019r. z dn. 

29.11.2019r. 
 

Traci moc 
uchwałą nr 

XXV/256/202
0 

30.11.2020r. 

553 
XVI/175/2020 
31.01.2020r. 

Wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.02.2020r. 
poz.1264 

 

Traci moc uchwała nr 
XV/147/04 z dn. 
21.05.2004r. 

 

552 
XV/170/2019 
29.12.2019r. 

Ustalenia szczegółowych 
zasad odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 
udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, 
w tym osobom bezdomnym, 

które ostatnie miejsce 
zameldowania posiadały na 

terenie gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.23.01.2020r. 
poz.718 

 

Traci moc uchwała nr 
XXXIV/382/2018 z dn. 
26.01.2018r. 

 

551 
XV/169/2019 
29.12.2019r. 

Określenia średniej ceny 
jednostkowej paliwa w 
Gminie Złotoryja na rok 

szkolny 2019/2020 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.15.01.2020r. 
poz.451 

   

550 
XV/167/2019 
29.12.2019r. 

Określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i 

transportu nieczystości 
ciekłych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.15.01.2020r. 
poz. 450 

 

Traci moc uchwała nr 
XVI/115/08 z dn. 
27.05.2008r. 

 

549 
XV/165/2019 
29.12.2019r. 

Uchylenia uchwały w 
sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.15.01.2020r. 
poz 449 

 

Traci moc uchwała nr 
V/71/2019 z dn. 
29.03.2019r. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVI_178_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_151_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2020/XVI_175_2020.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/XV_147_04.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XV_170_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_382_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XV_169_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XV_167_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2008/XVI_115_08.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XV_165_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_71_2019.pdf


komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

548 
XV/160/2019 
29.12.2019r. 

Budżetu gminy Złotoryja na 
rok 2020 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.24.04.2020r. 
poz 2828 

   

547 
XIV/158/2019 
29.11.2019r. 

Wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości tej 
opłaty uiszczanej przez 

właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7193 

 

Traci moc uchwała nr 
XXXIX/385/2014 
z dn.30.05.2014r. 
i nr III/26/2015 z 
dn.30.01.2015r. 

 

546 
XIV/157/2019 
29.11.2019r. 

Określenia wzorów deklaracji 
o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych 

przez właścicieli 
nieruchomości 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7192 

 

Traci moc uchwała nr 
XVIII/199/2016 i nr 
XVIII/200/2016 z 
dn.21.06.2016r. 

 

545 
XIV/154/2019 
29.11.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7191 

W uchwale nr 
XIII/143/2019 z 
dn.30.10.2019r. 

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XV_160_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_158_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_385_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/III_26_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_157_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_199_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_154_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_143_2019.pdf


544 
XIV/153/2019 
29.11.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w 

Gminie Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7190 

W uchwale 
XIII/142/2019 z 
dn.30.10.2019r. 

  

543 
XIV/152/2019 
29.11.2019r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7189 

 

Traci moc uchwała nr 
nr XLII/461/2018 z 
dn.17.10.2018r. 

Traci moc 
uchwałą nr 

XXV/257/202
0 

30.11.2020r. 
542 

XIV/151/2019 
29.11.2019r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7188 

 

Traci moc uchwała nr 
XXXII/366/2017 z 
dn.27.11.2017r. 

Traci moc 
uchwałą nr 

XXV/256/202
0 

30.11.2020r. 
541 

XIV/150/2019 
29.11.2019r. 

Wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności oraz 
wysokości stawek 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.12.2019r. 
poz.7187 

 

Traci moc uchwała nr 
XLII/460/2018 z dn. 
17.10.2018r. 

Traci moc 
uchwałą nr 

XXV/255/202
0 

30.11.2020r. 

540 
XIII/143/2019 
30.10.2019r. 

Szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za 

uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.6.11.2019r. 
poz.6260 

 

Traci moc uchwała  
nr XVIII/198/2016  
z dn.21.06.2016r. 

 

539 
XIII/142/2019 
30.10.2019r. 

Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 

 

Traci moc uchwała  
nr XVIII/196/2016  
z dn.21.06.2016r. 

 

538 
XIII/139/2019 
30.10.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania Statutu Biblioteki 

Publicznej 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.6.11.2019r. 
poz.6259 

W uchwale nr 
XXV/303/2001 

z dn.31.05.2001r. 
  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_153_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_142_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_152_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_461_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_151_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_366_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIV_150_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_460_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_143_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_198_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_142_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_196_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_139_2019.pdf


537 
XIII/138/2019 
30.10.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu 

udzielania dotacji celowych 
na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu 
ochrony środowiska, 
służących ochronie 

powietrza i ograniczaniu 
niskiej emisji, polegających 

na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie 

Gminy Złotoryja  

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.6.11.2019r. 
poz.6258 

W uchwale  
nr II/26/2018  

z dn.28.12.2018r. 
  

536 
XII/132/2019 
27.09.2019r. 

nadania nazwy ulicy Dębowa 
we wsi Wilków 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.8.10.2019r. poz. 
5780 

   

535 
XII/129/2019 
27.09.2019r. 

ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
prowadzonego przez Gminę 

Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.8.10.2019r. 
poz.5779 

   

534 
XII/128/2019 
13.08.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
określenia regulaminu 

ustalającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 

szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.8.10.2019r. poz. 
5778 

W uchwale  
nr XXV/186/09  

z dn. 27.03.2009r. 
  

533 
X/123/2019 
13.08.2019r. 

uchylająca uchwałę w 
sprawie metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości tej 
opłaty uiszczanej przez 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.08.2019r. 
poz. 4861 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_138_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_26_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XII_132_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XII_129_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XII_128_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_186_09.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/X_123_2019.pdf


właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 

532 
X/122/2019 
13.08.2019r. 

Uchylająca uchwałę w 
sprawie określenia wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.08.2019r. 
poz. 4860 

   

531 
VIII/120/2019 
26.06.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu 

udzielania dotacji celowych 
na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu 
ochrony środowiska, 
służących ochronie 

powietrza i ograniczaniu 
niskiej emisji, polegających 

na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie 

Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.9.07.2019r. poz. 
4275 

W uchwale nr 
II/26/2018 z dn. 

28.12.2018r. 
  

530 
VIII/115/2019 
26.06.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 
właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina 
Złotoryja oraz warunków i 
zasad korzystania z tych 

obiektów 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.9.07.2019r. poz. 
4274 

W uchwale nr 
VIII/71/2015 z dn. 

24.03.2015r. 
  

529 
VIII/110/2019 
26.06.2019r. 

Wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.9.07.2019r. poz. 

Częściowe 
stwierdzenie 

nieważności – 

Uchwała nr 
III/26/2015 z dn. 
30.01.2015r. 

uchylona 
uchwałą nr 
X/123/2019 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/X_122_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_120_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_26_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_115_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/VIII_71_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_110_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/III_26_2015.pdf


odpadami komunalnymi i 
ustalenia wysokości tej 
opłaty uiszczanej przez 

właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia 
stawki opłaty za pojemniki 
uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości , na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 

4273  uchwała nr 94/2019 
Kol. RIO 

Uchwała nr 
XXXIX/385/2014 z dn. 
30.05.2014r. 

528 
VIII/109/2019 
26.06.2019r. 

Wzorów deklaracji o 
wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składowanych 

przez właściciela 
nieruchomości 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.9.07.2019r. poz. 
4272 

Częściowe 
stwierdzenie 

nieważności – 
uchwała 95/2019 

Kol. RIO 

Uchwała nr 
XVIII/200/2016 z dn. 
21.06.2019r. 

uchylona 
uchwałą nr 
X/122/2019 

527 
VIII/108/2019 
26.06.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu ustalającego 

niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 

szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.9.07.2019r. poz. 
4271 

W uchwale nr 
XXV/186/09 z dn. 

27.03.2009r. 
  

526 
VIII/106/2019 
26.06.2019r. 

Określenia wzoru wniosku o 
wypłatę zryczałtowanego 
dodatku energetycznego 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.10.07.2019r. 
poz. 4335 

   

525 
VII/96/2019 
22.05.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawę 
szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za 

uiszczaną przez właścicieli 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.05.2019r. 
poz. 3484 

W uchwale nr 
XVIII/198/2016 z dn. 

21.06.2016r. 
  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_385_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_109_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_200_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_108_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_186_09.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_106_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VII_96_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_198_2016.pdf


nieruchomości opłatę 

524 
VII/91/2019 
22.05.2019r. 

Zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych w 

nauce 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.05.2019r. 
poz. 3483 

   

523 
VI/89/2019 

24.04.2019r. 

Zmieniająca uchwałę w 
sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.30.04.2019r. 
poz. 2977 

W uchwale nr 
V/71/2019 z dn. 

29.03.2019r. 
  

522 
VI/82/2019 

24.04.2019r. 

Określenia wysokości stawki 
procentowej oraz warunków 

udzielenia bonifikaty od 
opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.30.04.2019r. 
poz. 2976 

   

521 
V/75/2019 

29.03.2019r. 

Określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 

zajęć dla nauczycieli 
pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2386 

 

Traci moc uchwała nr 
XL/321/06 z dn. 
14.09.2006r. 

 

520 
V/72/2019 

29.03.2019r. 

Przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 

Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2385 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VII_91_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VI_89_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_71_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VI_82_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_75_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2006/XL_321_06.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_72_2019.pdf


519 

V/71/2019 
29.03.2019r. 

Poboru opłat za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2384 

   

518 
V/70/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
poboru podatku i opłat od 
osób fizycznych w drodze 

inkasa 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2383 

W uchwale nr 
V/46/2015 z dn. 

27.03.2015r. 
  

517 
V/69/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania 
członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 
warunków jego 
funkcjonowania 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2382 

W uchwale nr 
XI/84/2011 z 

dn.24.11.2011r. 
  

516 
V/64/2019 

29.03.2019r. 

Ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 
Złotoryja oraz określenia 

granic obwodów 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2381 

   

515 
V/63/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Leszczyna 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2380 

W uchwale nr 
XXVIII/247/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

514 
V/62/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Sępów 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2375 

W uchwale nr 
XXVIII/256/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

513 
V/61/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Brennik 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2378 

W uchwale nr 
XXVIII/243/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_71_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_70_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/V_46_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_69_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2011/XI_84_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_64_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_63_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_247_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_62_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_256_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_61_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_243_2013.pdf


512 
V/60/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Jerzmanice-Zdrój 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz.2377 

W uchwale nr 
XXVIII/245/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

511 
V/59/2013 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Osiedlu 

Wilków-Osiedle 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2376 

W uchwale nr 
XXVIII/260/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

510 
V/58/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Nowa Wieś Złotoryjska 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz.2375 

W uchwale nr 
XXVIII/250/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

509 
V/57/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Pyskowice 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2374 

W uchwale nr 
XXVIII/253/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

508 
V/56/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Wilków 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz.2373 

W uchwale nr 
XXVIII/257/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

507 
V/55/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Lubiatów 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz.2372 

W uchwale nr 
XXVIII/248/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

506 
V/54/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Wysocko 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2371 

W uchwale nr 
XXVIII/259/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

505 
V/53/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Podolany 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz.2370 

W uchwale nr 
XXVIII/251/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

504 
V/52/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Rzymówka 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2369 

W uchwale nr 
XXVIII/255/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

503 
V/51/2019 

29.03.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Rokitnica 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.04.2019r. 
poz. 2368 

W uchwale nr 
XXVIII/254/2013 z 
dn. 17.04.2013r. 

  

502 
IV/48/2019 

22.02.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
poboru podatków i opłat od 

osób fizycznych w drodze 
inkasa 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz.1317 

W uchwale nr 
V/46/2015 z 

dn.27.03.2015r. 
  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_60_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_245_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_59_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_260_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_58_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_250_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_57_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_57_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_253_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_56_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_257_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_55_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_248_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_54_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_259_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_53_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_251_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_52_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_255_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/V_51_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_254_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_48_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/V_46_2015.pdf


501 
IV/45/2019 

22.02.2019r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkaniowych 
zbywanych w drodze 

bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz.1316 

W uchwale Nr 
V/36/07 z dn. 
29.03.2007r. 

  

500 
IV/44/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Prusice 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz.1315 

W uchwale Nr 
XXVIII/252/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

499 
IV/43/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Gierałtowiec 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz. 1314 

W uchwale Nr 
XXVIII/244/2013 z 
dn.17.04.2013r. 

  

498 
IV/42/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Kozów 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz.1313 

W uchwale Nr 
XXVI/224/2013 z dn. 

15.02.2013r. 
  

497 
IV/41/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Osiedlu 

Ernestynów 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz. 1312 

W uchwale Nr 
XXVIII/261/2013 z 
dn. 17.04.2013r. 

  

496 
IV/40/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Łaźniki 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz. 1311 

W uchwale nr 
XXVIII/249/2013 z 
dn. 17.04.2013r. 

  

495 
IV/39/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Wyskok 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz. 1310 

W uchwale nr 
XXVIII/246/2013 z 
dn. 17.04.2013r. 

  

494 
IV/38/2019 

22.02.2019r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania statutu Sołectwu 

Kopacz 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.28.02.2019r. 
poz. 1309 

W uchwale nr 
XXVIII/246/2013  

z dn. 17.04.2013r. 
  

493 
III/30/2019 

24.01.2019r. 

Zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowych 

na realizację zadań 
inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska, niskiej 
emisji, polegających na 

zmianie systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.01.2019r. 
poz. 619 

W uchwale nr 
II/26/2018 RG Z-ja z 

dn. 28.12.2018r. 
  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_45_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_44_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_252_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_43_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_244_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_42_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVI_224_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_41_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_261_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_40_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_249_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_39_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_246_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/IV_38_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_246_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/III_30_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_26_2018.pdf


na ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie 

Gminy Złotoryja 

492 
III/27/2019 

24.01.2019r. 

Uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.01.2019r. 
poz. 617 

   

491 
II/26/2018 

28.12.2018r. 

Przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowych 

na realizację zadań 
inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska, 
służących ochronie 

powietrza i ograniczania 
niskiej emisji, polegających 

na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie 

Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.08.01.2019r. 
poz. 59 

Zmieniona uchwałą: 
Nr III/30/2019  

z dn. 24.01.2019r. 
Nr VIII/120/2019  
z dn.26.06.2019r. 
Nr XIII/138/2019 
z dn.30.10.2019r. 

Traci moc uchwała nr 
XL/447/2018 RG Z-ja z 
dn. 30.08.2018 

 

490 
II/21/2018 

28.12.2018r. 

Określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów 

żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim 

rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 209-2023 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.01.2019r. 
poz. 227 

 

Traci moc uchwała nr 
XXXV/354/2014 RG Z-
ja z dn. 24.01.2014r. 

 

489 
II/20/2018 

28.12.2018r. 
Podwyższenia kryterium 

dochodowego 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.01.2019r. 

 

Traci moc uchwała nr 
XXXV/353/2014 RG Z-
ja z dn. 24.01.2014r. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/III_27_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_26_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/III_30_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/VIII_120_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2019/XIII_138_2019.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XL_447_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_21_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXV_354_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_20_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXV_353_2014.pdf


uprawniającego do 
świadczenia pieniężnego z 

pomocy społecznej w formie 
zasiłku celowego na zakup 
posiłku i żywności dla osób 

objętych wieloletnim 
rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 209-2023 

poz. 226 

488 
II/18/2018 

28.12.2018r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych oraz 

warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc 

publiczną 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.09.01.2019r. 
poz. 225 

W uchwale  
nr XXX/338/2017  

RG Z-ja z dn. 
12.09.2017r. 

  

487 
II/12/2018 

28.12.2018r. 
Budżetu gminy na 2019r.  

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.01.2019r. 
poz. 616 

   

486 
XLII/465/2018 
17.10.2018r.  

zmiany uchwały w sprawie 
zasad przyznawania 

stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych za 

wyniki w nauce 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.10.2018r. 
poz. 5359 

W uchwale  
Nr XXXVI/403/2018  
z dn. 23.03.2018r. 

  

485 
XLII/461/2018 
17.10.2018r. 

określenia stawek podatku 
od nieruchomości i zwolnień 

od tego podatku 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.10.2018r. 
poz. 5358 

 

Traci moc uchwała  
Nr XXXII/364/2017  
z dn. 27.11.2017r. 

Traci moc 
uchwałą nr 

XIV/152/2019 

484 
XLII/460/2018 
17.10.2018r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru 

terminów płatności oraz 
wysokości stawek 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.31.10.2018r. 
poz. 5357 

 

Traci moc uchwała  
Nr XXXII/365/2017  
z dn. 27.11.2017r. 

Traci moc 
uchwałą nr 

XIV/150/2019 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_18_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXX_338_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/II_12_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_465_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_403_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_461_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_364_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_460_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_365_2017.2017-11-27.pdf


483 
XLII/458/2018 
17.10.2018r. 

zmiany Statutu Gminy 
Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.26.10.2018r. 
poz. 5249 

w uchwale  
Nr V/37/2003  

z dn. 13.03.2003r. 
  

482 
XLI/457/2018 
18.09.2018r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji w wyższej 

wysokości podmiotom 
prowadzącym szkoły 

publiczne, w których jest 
realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, 
dla których organem 

prowadzącym nie jest Gmina 
Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.26.10.2018r. 
poz. 5249 

   

481 
XLI/456/2018 
18.09.2018r. 

zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.27.09.2018r. 
poz. 4657 

w uchwale  Nr 
XXXVI/409/2018  
z dn.23.03.2018r. 

  

480 
XL/447/2018 
30.08.2018r. 

przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowych 

na realizację zadań 
inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska, 
służących ochronie 

powietrza i ograniczaniu 
niskiej emisji, polegających 

na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie 

Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.30.08.2018r. 
poz. 4132 

 

Traci moc uchwała  
Nr XXXV/395/2018 
z dn. 23.02.2018r. 
zmieniona uchwałą 
Nr XXXVI/411/2018 
z dn. 23.03.2018r. 

 

479 
XL/445/2018 
30.08.2018r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.13.09.2018r. 
poz. 4382 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_458_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLI_457_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLI_456_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_409_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XL_447_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXV_395_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_411_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XL_445_2018.pdf


jaką jest dwutorowa 
napowietrzna linia 

elektroenergetyczna 400 kV 
Mikułowa – Czarna w Gminie 

Złotoryja 

478 
XXXIX/441/2018 

21.06.2018r. 

ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz 
zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie 

Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.06.2018r. 
poz. 3289 

 

Tracą moc uchwały: 
Nr XIII/54/93 z 
dn.28.06.1993r.  
Nr XXIX/342/2001  
z dn. 22.11.2001r. 

 

477 
XXXIX/440/2018 

21.06.2018r. 
zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.06.2018r. 
poz. 3288 

   

476 
XXXIX/439/2018 

21.06.2018r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu małej 
elektrowni wodnej, na 

działkach nr 227 i 228 (część) 
obręb Jerzmanice Zdrój 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.06.2018r. 
poz. 3287 

   

475 
XXXIX/437/2018 

21.06.2018r. 
nadania nazwy ulicy 

Usługowa we wsi Kozów 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn.29.06.2018r. 
poz. 3286 

   

474 

XXXVI/411/2018 
23.03.2018r. 

zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu 

udzielania dotacji celowych 
na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu 
ochrony środowiska, 
służących ochronie 

powietrza 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1594 

w zał. do uchwały  
nr XXXV/395/2018  
z dn. 23.02.2018r. 

  

473 
XXVI/409/2018 

23.03.2018r. 

wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji w wyższej 

wysokości podmiotom 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz. 1593 

Zmieniona 
uchwałą Nr 

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIX_441_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIX_440_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIX_439_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIX_437_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_411_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXV_395_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_409_2018.pdf


prowadzącym szkoły 
publiczne, w których jest 
realizowany obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki, 
dla których organem 

prowadzącym nie jest Gmina 
Złotoryja 

472 
XXXVI/403/2018 

23.03.2018r. 

zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 

podstawowych za wyniki w 
nauce 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1592 

Zmieniona 
uchwałą Nr 

XLII/465/2018 z 
dn. 17.10.2018r. 

traci moc uchwała  
nr XV/164/2016  
z dn. 30.03.2016r. 

 

471 
XXXVI/401/2018 

23.03.2018r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy 
materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 

gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1591 

w uchwale nr 
XXIII/212/05 z 

dn. 30.03.2015. 
  

470 
XXXVI/400/2018 

23.03.2018r. 

określenia tygodniowego 
wymiaru zajęć dla niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1590 

 

traci moc uchwała  
nr XIX/177/04 z dn. 
5.11.2004r. oraz  
nr XXVII/306/2017 
z dn. 27.04.2017r. 

 

469 
XXXVI/399/2018 

23.03.2018r. 

podziału Gminy Złotoryja na 
stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib 

obwodowych komisji 
wyborczych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1589 

 
traci moc uchwała nr 
XXI/161/2012 z dn. 
26.10.2012r. 

 

468 
XXXVI/398/2018 

23.03.2018r. 

zmiany uchwały w sprawie 
określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 
właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina 
Złotoryja oraz warunków i 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1588 

w uchwale nr 
VIII/71/2015 z 

dn. 24.03.2015r. 
  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_403_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XLII_465_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_164_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_401_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2005/XXIII_212_05.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_400_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2004/177.jpg
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXVII_306_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_399_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XXI_161_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_398_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/VIII_71_2015.pdf


zasad korzystania z tych 
obiektów 

467 
XXXVI/397/2018 

23.03.2018r. 

zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla 
publicznych szkół 

prowadzonych na terenie 
gminy Złotoryja przez inne 
niż Gmina Złotoryja osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu 
kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystania 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.  
z dn. 29.03.2018r. 
poz.1587 

w uchwale nr 
XXXIV/381/2018 

z dn. 
23.03.2018r. 

  

466 

XXXV/395/2018 
23.02.2018r. 

przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowych 

na realizację zadań 
inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska, 
służących ochronie 

powietrza i ograniczania 
niskiej emisji, polegających 

na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie 

Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 27.02.2018r. 
poz. 970 

zm. uchwałą nr 
XXXVI/411/2018 

z dn. 
23.03.2018r. 

  

465 
XXXV/393/2018 

23.02.2018r. 

podziału Gminy Złotoryja na 
okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 01.03.2018r. 
poz. 1015 

 

traci moc uchwała nr 
XX/149/2012 RG Z-ja 
z dn. 21.09.2012r. 
zmieniona uchwałą 
nr IX/86/2015  
z dn. 15.09.2015r. 

 

464 
XXXIV/389/2018 

26.01.2018r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego części działki 
nr 630/19 w obrębie 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.02.02.2018r. 
 poz. 517 

 

sygnalizacja - 
stwierdzenie podjęcia z 
nieistotnym 
naruszeniem prawa, nie 
skutkującym 
stwierdzeniem 

rozstrzygnięci
e nadzorcze 

nr NK-
N.4131.164.4

.2018.KW 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_397_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_381_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXV_395_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_411_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXV_393_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XX_149_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/IX_86_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_389_2018.pdf
bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2018/Rozstrzygniecie_nadzorcze_NK_N_4.kw.pdf
bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2018/Rozstrzygniecie_nadzorcze_NK_N_4.kw.pdf


Jerzmanice-Zdrój nieważności NK-
N.4131.164.4.2018.KW 

463 
XXXIV/388/2018 

26.01.2018r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego działek 
645/46, 640/46, 644/46, 

643/46, 639/46 w obrębie 
Prusice 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 02.02.2018r. 
 poz. 516 

  

rozstrzygnięci
e nadzorcze 

nr NK-
N.4131.164.3

.2018.KW 

462 
XXXIV/387/2018 

26.01.2018r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 
162/4 w obrębie Wyskok 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 02.02.2018r. 
poz. 515 

   

461 

XXXIV/382/2018 
26.01.2018r. 

ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 
udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, 
w tym osobom bezdomnym, 
które ostatnie stałe miejsce 
zameldowania posiadały na 

terenie Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 02.02.2018r. 
poz. 514 

   

460 
XXXIV/381/2018 

26.01.2018r. 

ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla 

publicznych szkół 
prowadzonych na terenie 
gminy Złotoryja przez inne 
niż Gmina Złotoryja osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu 
kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.02.02.2018r. 
poz.513 

zmieniona 
uchwałą nr 

XXXVI/397/2018 
z dn. 

23.03.2018r. 

  

459 
XXXII/366/2017 

27.11.2017r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.5.12.2017r. 
poz.5038 

 
traci moc uchwała Nr 
XXII/244/2016 RG Z-ja 
z dn. 25.11.2016r. 

Traci moc 
uchwałą nr 

XIV/151/2019 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_388_2018.pdf
bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2018/Rozstrzygniecie_nadzorcze_NK_N_4.kw%20-%20Copy%201.pdf
bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2018/Rozstrzygniecie_nadzorcze_NK_N_4.kw%20-%20Copy%201.pdf
bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2018/Rozstrzygniecie_nadzorcze_NK_N_4.kw%20-%20Copy%201.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_387_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_382_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXIV_381_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2018/XXXVI_397_2018.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_366_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_244_2016.pdf


458 

XXXII/365/2017 
27.11.2017r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.5.12.2017r. 
poz.5037 

 
traci moc uchwała Nr 
XXII/243/2016 RG Z-ja 
z dn. 25.11.2016r. 

 

457 
XXXII/364/2017 

27.11.2017r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od  tego podatku 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.5.12.2017r. poz. 
5036 

 
traci moc uchwała Nr 
XXII/242/2016 RG Z-ja 
z dn. 25.11.2016r. 

 

456 
XXXI/353/2017 

12.10.2017r. 

zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych oraz 

warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc 

publiczną 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 20.10.2017r. 
poz.4320 

w uchwale Nr 
XXX/338/2017 

RG Z-ja z 
dn.12.09.2017r. 

  

455 
XXX/338/2017 
12.09.2017r. 

szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych oraz 

warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc 

publiczną 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 25.09.2017r. 
poz.3927 

zmieniona 
uchwałą Nr 

XXXI/353/2017 
RG Z-ja z dn. 
12.10.2017r. 

  

454 
XXIX/325/2017 

30.06.2017r. 
zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 12.07.2017r. 
poz. 3247 

   

453 
XXVIII/312/2017 

26.05.2017r. 

zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 01.06.2017r. 
poz. 2682 

w uchwale 
 Nr V/36/07 RG 

Z-ja z dn. 
27.03.2007r. 

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_365_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_243_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_364_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_242_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2017/XXXI_353_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXX_338_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXX_338_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Rok_2017/XXXI_353_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXIX_325_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXVIII_312_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc


bezprzetagowej 

452 
XXVII/306/2017 

27.04.2017r. 

określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 

zajęć dla doradcy 
zawodowego 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 10.05.2017r. 
poz.2359 

   

451 
XXVI/299/2017 

31.03.2017r. 

zasad wynajmowania 
i zamiany lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 20.04.2017r. 
poz.2039 

   

450 
XXVI/298/2017 

31.03.2017r. 

wieloletniego programu 
gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 
Gminy Złotoryja na lata 2017 

- 2021 

2017 - 
2021 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 20.04.2017r. 
poz. 2038 

   

449 
XXVI/293/2017 

31.03.2017r. 
zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 20.04.2017r. 
poz.2037 

   

448 
XXVI/290/2017 

31.03.2017r. 

dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 20.04.2017r 
poz.2036 

   

447 
XXVI/289/2017 

31.03.2017r. 

określenia kryteriów w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych szkół 
podstawowych, których 

organem prowadzącym jest 
Gmina Złotoryja, dla 

kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.07.04.2017r. 
poz.1761 

 
traci moc uchwała Nr 
XV/162/2016 RG Z-ja 
z dn. 30.03.2016r. 

 

446 
XXVI/288/2017 

31.03.2017r. 

określenia kryteriów 
rekrutacji na drugim etapie 

postępowania 
rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych i publicznych 

innych form wychowania 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 07.04.2017r. 
poz.1760 

 
traci moc uchwała Nr 
IV/35/2015 RG Z-ja z 
dn. 26.02.2015r. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXVII_306_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_299_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_298_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_293_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_290_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_289_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_162_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXVI_288_2017_2017_03.31.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/IV_35_2015.pdf


przedszkolnego w szkołach 
podstawowych 

prowadzonych przez Gmina 
Złotoryja 

445 
XXV/273/2017 
16.02.2017r. 

wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i 
transportu nieczystości 

ciekłych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.24.02.2017r. 
poz. 935 

   

444 
XXIV/267/2017 

26.01.2017r. 

wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami na terenie 

Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.03.02.2017r. 
poz.552 

   

443 
XXIV/266/2017 

26.01.2017r. 
nadania nazwy ulicy 

Brzozowa we wsi Wilków 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.03.02.2017r. 
poz.551 

   

442 
XXIII/262/2016 

29.12.2016r. 

zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 

przedszkolnego przez Gminę 
Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 13.01.2017r. 
poz. 221 

w uchwale nr 
XXXVII/369/2014 

RG Z-ja z dn. 
28.03.2014r. - 

zm. §1 

  

441 
XXIII/256/2016 

29.12.2016r. 

zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług  

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 13.01.2017r. 
poz. 220 

w uchwale nr 
XVI/178/2016 
RG Z-ja z dn. 

29.04.2016r. - 
zm. zał. nr 1 

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXV_273_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXIV_267_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXIV_266_2017.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/Uchwa%C5%82a_XXIII_262_2016.2016-12-29.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXVII_369_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/Uchwa%C5%82a_XXIII_256_2016.2016-12-29.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVI_178_2016.pdf


opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich 

pobierania 

440 
XXIII/253/2016 

29.12.2016r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 13.01.2017r. 
poz. 219 

w uchwale nr 
XXXIII/277/06 
RG Z-ja z dn. 

16.01.2006r. - 
zm.§18 

  

439 
XXIII/249/2016 

29.12.2016r. 
budżetu gminy na rok 2017  

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 27.03.2017r. 
poz. 1437 

   

438 
XXII/244/2016 
25.11.2016r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 01.12.2016r. 
poz. 5433 

 
traci moc uchwałą Nr 
XXXII/366/2017 RG Z-
ja z dn. 27.11.2017r. 

 

437 

XXII/243/2016 
25.11.2016r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 01.12.2016r. 
poz. 5432 

 
traci moc uchwałą Nr 
XXXII/365/2017 RG Z-
ja z dn. 27.11.2017r. 

 

436 
XXII/242/2016 
25.11.2016r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 01.12.2016r. 
poz. 5431 

 
traci moc uchwałą Nr 
XXXII/364/2017 RG Z-
ja z dn. 27.11.2017r. 

 

435 
XXII/239/2016 
25.11.2016r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 
działek nr 287/5 i 298 
(część), obręb Prusice 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 01.12.2016r. 
poz. 5430 

   

434 
XXI/234/2016 
28.10.2016r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.09.11.2016r.  
poz. 5016 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/uchwa%C5%82a_XXIII_253_2016.2016-12-29.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2006/XXXIII_277_06.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/Uchwa%C5%82a_XXIII_249_2016.2016-12-29.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_244_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_366_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_243_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_365_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_242_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/Uchwala_XXXII_364_2017.2017-11-27.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXII_239_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XXI_234_2016.pdf


działek nr 54, 55/3 (część), 
56 (część), 57 (część) i 58/3 

(część), obręb Wysocko 

433 
XIX/220/2016 
09.09.2016r. 

opłaty prolongacyjnej  
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 16.09.2016r. 
poz. 4242 

   

432 
XIX/219/2016 
09.09.2016r. 

pozbawienia kategorii drogi 
gminnej i wyłączenia z 

użytkowania 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 16.09.2016r. 
poz. 4241 

   

431 
XIX/218/2016 
09.09.2016r. 

pozbawienia kategorii drogi 
gminnej i wyłączenia z 

użytkowania 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 16.09.2016r. 
poz. 4240 

   

430 
XIX/212/2016 
09.09.2016r. 

ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie bonifikat 

od ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych zbywanych w 

drodze bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 16.09.2016r. 
poz. 4243 

   

429 

XVIII/200/2016 
21.06.2016r. 

wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.28.06.2016r. 
poz. 3031 

  
Traci moc 

uchwałą nr 
XIV/157/2019 

428 

XVIII/199/2016 
21.06.2016r. 

wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 

komunalne 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.28.06.2016r. 
poz. 3030 

  
Traci moc 

uchwałą nr 
XIV/157/2019 

427 

XVIII/198/2016 
21.06.2016r. 

szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.28.06.2016r. 
poz. 3029 

 
Traci moc uchwała 
nr XIII/143/2019  
z dn.30.10.2019r. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XIX_220_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XIX_219_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XIX_218_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XIX_212_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_200_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_199_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_198_2016.pdf


odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę 

426 
XVIII/197/2016 

21.06.2016r. 

terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 28.06.2016r. 
poz. 3028 

   

425 

XVIII/196/2016 
21.06.2016r. 

Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.28.06.2016r. 
poz. 3027 

 
Traci moc uchwała 
nr XIII/142/2019 z 
dn.30.10.2019r. 

rozstrzygnięcie 
nadzorcze  
Wojewody 

Dolnośląskiego 
Nr NK-

N.4131.164.11
.2016.KW 

424 
XVII/189/2016 
20.05.2016r. 

zmiany uchwały w sprawie 
zasad przyznawania 

stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i 
gimnazjów za wyniki w 

sporcie 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.25.05.2016r. 
poz. 2567 

w uchwale Nr 
XV/165/2016 
RG Z-ja z dn. 
30.03.2016r. 

  

423 
XVII/188/2016 
20.05.2016r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu 
działek nr 490/58, 490/61, 
490/115 i 490/116 obręb 

Wilków 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 25.05.2016r. 
poz. 2566 

   

422 
XVI/178/2016 
29.04.2016r. 

szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 09.05.2016r. 
poz. 2348 

zm. Uchwałą Nr 
XXIII/256/2016 

RG Z-ja z dn. 
29.12.2016r.  

  

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_197_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_196_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVII_189_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_165_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVII_188_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVI_178_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/Uchwa%C5%82a_XXIII_256_2016.2016-12-29.pdf


opłat, jak również trybu ich 
pobierania 

421 
XV/165/2016 
30.03.2016r. 

zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 

szkół podstawowych 
i gimnazjów za wyniki 

w sporcie 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 8.04.2016r. poz. 
1891 

zm.uchwałą Nr 
XVII/189/2016 
RG Z-ja z dn. 
20.05.2016r. 

  

420 

XV/164/2016 
30.03.2016r. 

zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 

szkół podstawowych i 
gimnazjów za wyniki 

w nauce 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 8.04.2016r. poz. 
1890 

 
traci moc uchwałą 
nr XXXVI/403/2018 
z dn. 23.03.2018r. 

 

419 

XV/162/2016 
30.03.2016r. 

postępowania 
rekrutacyjnego do szkół 

podstawowych i gimnazjów 
dla kandydatów 

zamieszkałych poza 
obwodem 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 8.04.2016r. poz. 
1889 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXVI/289/2017 
RG Z-ja z dn. 
31.03.2017r. 

 

418 
XV/161/2016 
30.03.2016r. 

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złotoryi 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 8.04.2016r. poz. 
1888 

w uchwale Nr 
XVI/131/2012 
RG Z-ja z dn. 
25.04.2012r. 

 

sygnalizacja - 
stwierdzenie 

podjęcia 
uchwały z 

nieistotnym 
naruszeniem 

prawa, nie 
skutkującym 
stwierdzenia 

jej nieważności 

417 
XII/142/2015 
29.12.2015r. 

zmiany uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek 

podatku od środków 
transportowych 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 5.01.2016r. poz. 
53 

w uchwale Nr 
XI/126/2015 
RG Z-ja z dn. 
20.11.2015r. 

  

416 
XII/134/2015 
29.12.2015r. 

budżetu gminy na 2016r.  
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.18.04.2016r. 
poz. 2082 

   

415 
XI/127/2015 
20.11.2015r. 

określenia wzorów 
formularzy informacji i 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_165_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVII_189_2016.pdf
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http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_162_2016.pdf
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http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XII_142_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_126_2015.pdf
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deklaracji podatkowych poz. 5031 

414 
XI/126/2015 
20.11.2015r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 
poz. 5030 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXII/244/2016 
RG Z-ja z dn. 
25.11.2016r. 

 

413 

XI/125/2015 
20.11.2015r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadani psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 
poz. 5029 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXII/243/2016 
RG Z-ja z dn. 
25.11.2016r. 

 

412 
XI/124/2015 
20.11.2015r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 
poz. 5028 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXII/242/2016 
RG Z-ja z dn. 
25.11.2016r. 

 

411 
XI/123/2015 
20.11.2015r. 

opłaty targowej  
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 
poz. 5027 

   

410 
XI/122/2015 
20.11.2015r. 

zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 

szkół podstawowych i 
gimnazjów, za wyniki w 

nauce 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 
poz. 5026 

  

stwierdzenie 
nieważności 

uchwały - 
rozstrzygnięcie 
nadzorcze NK-
N.4131.164.9.

2015KN 

409 
XI/119/2015 
20.11.2015r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 46 
w obrębie Kozów 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.11.2015r. 
poz. 5025 

   

408 
X/111/2015 
16.10.2015r. 

określenia zasad zwrotu 
wydatków na pomoc 

rzeczową, zasiłki celowe i 
zasiłki okresowe przyznane 
pod warunkiem ich zwrotu 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 23.10.2015r. 
poz. 4312 

   

407 
X/110/2015 
16.10.2015r. 

określenia wysokości oraz 
szczegółowych warunków i 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 23.10.2015r. 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_126_2015.pdf
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trybu przyznawania i zwrotu 
zasiłku celowego na 

ekonomiczne 
usamodzielnienie 

poz. 4311 

406 
X/109/2015 
16.10.2015r. 

określenia zasad wnoszenia, 
cofania i zbywania udziałów i 

akcji w spółkach prawa 
handlowego 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 23.10.2015r. 
poz. 4310 

   

405 
IX/97/2015 

15.09.2015r. 

zmiany uchwały w sprawie 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy w latach 2012-2016 
oraz zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 

zasobu 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 23.09.2015, 
poz.3880 

w uchwale Nr 
XX/158/2012 
RG Z-ja z dn. 
21.09.2012r. 

 

rozstrzygnięcie 
nadzorcze - 

stwierdzenie 
nieważności 

fragm..§1pkt2 

404 
IX/86/2015 
15.09.2015 

zmiany uchwały w sprawie 
podziału Gminy Złotoryja na 

okręgi wyborcze 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn. 23.09.2015, 
poz.3879 

w uchwale Nr 
XX/149/2012 
RG Z-ja z dn. 
21.09.2012r. 

  

403 

VIII/85/2015 
24.06.2015r. 

zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze 

bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.03.07.2015r, 
poz. 2895 

w uchwale  
Nr V/36/07 

RG Z-ja z dn. 
29.03.2007r. 

  

402 
VIII/71/2015 
24.06.2015r. 

określenia przystanków 
komunikacyjnych, których 

właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina 
Złotoryja oraz warunków i 
zasad korzystania z tych 

obiektów 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.03.07.2015r, 
poz. 2894 

zm. uchwałą nr 
XXXVI/398/201

8 z dn. 
23.03.2018r. 

  

401 
VII/65/2015 
28.05.2015r. 

ustalenia zasad korzystania z 
świetlic wiejskich 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.09.06.2015r, 
poz. 2546 

   

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/X_109_2015.pdf
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400 
V/46/2015 

27.03.2015r. 
poboru podatków i opłat 

w drodze inkasa 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 03.04.2015r. 
poz. 1548 

   

399 
V/45/2015 

27.03.2015r. 

zmiany uchwały w sprawie 
nadania Statutu Biblioteki 

Publicznej 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 03.04.2015r. 
poz. 1547 

w uchwale 
XXVI/303/2001 

RG Z-ja z dn. 
31.05.2001r. 

  

398 
V/42/2015 

27.03.2015r. 

zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze 

bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 03.04.2015r. 
poz. 1546 

w uchwale  
Nr V/36/07 

RG Z-ja z dn. 
29.03.2007r. 

  

 
IV/36/2015 

26.02.2015r. 

zmiany uchwały w sprawie 
poboru podatków i opłat od 

osób fizycznych w drodze 
inkaso 

 
Dz.Urz.Woj Dolnośl. z 
dn. 06.03.2015r.poz. 
987 

w uchwale Nr 
XXXIII/325/201

3  

traci moc uchwałą 
Nr V/46/2015 RG Z-
ja z dn. 
27.03.2015r. 

 

397 

IV/35/2015 
26.02.2015r. 

określenia kryteriów na 
drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, publicznych 

innych form wychowania 
przedszkolnego oraz 

określenia dokumentów 
niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 06.03.2015r. 
poz. 986 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXVI/288/2017 
RG Z-ja z dn. 
31.03.2017r. 

 

396 
IV/29/2015 

26.02.2015r. 
nadania nazwy ulicy 

Konwaliowa we wsi Wilków 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 06.03.2015r. 
poz. 985 

   

395 
III/26/2015 

30.01.2015r. 

wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 06.02.2015r. 
poz. 433 

  
Traci moc 

uchwałą nr 
XIV/158/2019 

394 
III/23/2015 

30.01.2015r. 
ustanowienia pomnika 

przyrody 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.06.02.2015r. 
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poz. 432 

393 
II/18/2014 

22.12.2014r. 
nadania nazwy ulicy 

Działkowa we wsi Wilków 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.31.12.2014r. 
poz. 5493 

   

392 
II/7/2014 

22.12.2014r. 
budżetu gminy na 2015r.  

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 22.01.2015r. 
poz. 239 

   

391 

XLIII/429/2014 
12.11.2014r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 19.11.2014r., 
poz. 4927 

 

traci moc uchwałą 
Nr XI/125/2015 RG 
Z-ja z dn. 
20.11.2015r. 

 

390 
XLIII/428/2014 
12.11.2014r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 19.11.2014r., 
poz. 4926 

 

traci moc uchwałą 
Nr XI/124/2015 RG 
Z-ja z dn. 
20.11.2015r. 

 

389 
XLI/416/2014 
19.09.2014r. 

ustalenia stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości 
nieruchomości, 

spowodowanej budową 
urządzeń infrastruktury 

technicznej 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 26.09.2014r., 
poz. 3967 

   

388 
XLI/415/2014 
19.09.2014r 

ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie 

wprowadzenia zwolnienia 
przedmiotowego od opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 30.09.2014r., 
poz. 4001 

   

387 
XL/399/2014 
30.06.2014r. 

szczegółowego zakresu 
świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 10.07.2014r., 
poz. 3151 

 

traci moc uchwałą 
Nr XVIII/198/2016 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2016r. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/II_18_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/II_7_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XLIII_429_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_125_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XLIII_428_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_124_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XLI_416_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XLI_415_2014.pdf
http://www.zlotoryja.com.pl/images/stories/file/Uchwaly/Uchwaly_2014/czerwiec/xl_399_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_198_2016.pdf


nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości oplatę 

386 

XXXIX/387/2014 
30.05.2014r. 

wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

 
Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn.10.06.2014r. 
poz. 2717 

 

traci moc uchwałą 
Nr XVIII/200/2016 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2016r. 

 

385 
XXXIX/386/2014 

30.05.2014r. 

wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 

komunalne 

 
Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn.10.06.2014r. 
poz. 2716 

 

traci moc uchwałą 
Nr XVIII/199/2016 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2016r. 

 

384 
XXXIX/385/2014 

30.05.2014r. 

stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik o 

określonej pojemności 

 
Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn.10.06.2014r. 
poz. 2715 

  
Traci moc 

uchwałą nr 
XIV/157/2019 

383 

XXXIX/384/2014 
30.05.2014r. 

wyboru metody ustalania 
wysokości opłaty za 
zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty 

 
Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn.10.06.2014r. 
poz. 2714 

 

traci moc uchwałą 
Nr III/26/2015 RG 
Z-ja z dn. 
30.01.2015r. 

 

382 
XXXVII/369/2014 

28.03.2014r. 

ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
prowadzonego przez Gminę 

Złotoryja 

 

Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
Z dn.10.04.2014r. 
poz.1881 
 

zm.uchwałą Nr 
XXIII/262/2016 

RG Z-ja z dn. 
29.12.2016r. 

  

381 
XXXVI/361/2014 

21.02.2014r. 

zmiany uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymywania 

czystości i porządku na 
terenie gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn. 27.02.2014r., 
poz. 1023 

w uchwale Nr 
XXIV/194/2012 

RG Z-ja z dn. 
21.12.2012r. 

traci moc uchwałą 
Nr XVIII/196/2016 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2016r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_387_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_200_2016.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_386_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_199_2016.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_385_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_384_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_209_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXVII_369_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/Uchwa%C5%82a_XXIII_262_2016.2016-12-29.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXVI_361_2014.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XXIV_194_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_196_2016.pdf


380 
XXXV/454/2014 

24.01.2014r. 

określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie 
dożywiania dla osób 
objętych wieloletnim 

programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020 

2014-
2020 

Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn.31.01.2014r. 
poz. 458 

   

379 
XXXV/352/2014 

24.01.2014r. 

podwyższenia kryterium 
dochodowego 

uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób 
objętych wieloletnim 

programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020 

2014-
2020 

Dz.Urz. Woj. Dolnośl. 
z dn.31.01.2014r. 
poz. 457 

   

378 
XXXIV/340/2013 

20.12.2013r. 

Upoważnienia Dyrektora 
zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
z siedzibą w Wilkowie-
Osiedlu do załatwiania 

indywidualnych spraw z 
zakresu administracji 

publicznej 

 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn. 13.01.2014r. 
poz.197 
 

   

377 
XXXIV/339/2013 

20.12.2013r. 

Ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych 
straży pożarnych 

 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn.02.01.2014r. 
 poz.25 
 

   

376 
XXXIV/334/2013 

20.12.2013r/ 
Budżetu gminy na rok 2014  

Dz.Urz.Woj.Dolnoś.zl. 
z dn.  

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXV_354_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2014/XXXV_352_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIV_340_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIV_339_2013.pdf
http://www.zlotoryja.com.pl/images/stories/file/Urzad%20Gminy/Inne/styczen_2014/Budzet_2014.pdf


375 
XXXIII/325/2013 

19.11.2013r. 

Poboru podatków i opłat od 
osób fizycznych w drodze 

inkasa 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn. 28.11.2013r. 
poz.6031 
 

 

Traci moc uchwałą 
nr V/46/2015 RG Z-
ja z dn. 
27.03.2015r. 

 

374 
XXXIII/324/2013 

19.11.2013r. 

Ustalenia stawek 
jednostkowych dotacji 

przedmiotowych 
 

tablica ogłoszeń w 
urzędzie gminy  

 

Traci moc uchwałą 
nr XXIII/179/2012 
RG Z-ja z 
dn.30.11.2012r. 

 

373 

XXXIII/322/2013 
19.11.2013r. 

Wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn.08.01.2014r.  
poz.94 
tablica ogłoszeń w 
urzędzie gminy i w 
sołectwach 

 

Traci moc uchwałą 
nr XLIII/429/2014 
RG Z-ja z dn. 
12.11.2014r. 

 

372 

XXXIII/321/2013 
19.11.2013r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn. 28.11.2013r. poz. 
6030 
tablica ogłoszeń w 
urzędzie gminy i w 
sołectwach 

 

Traci moc uchwałą 
nr XI/126/2015 RG 
Z-ja z dn. 
20.11.2015r. 

 

371 

XXXIII/320/2013 
19.11.2013r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn. 28.11.2013r. poz. 
6029 
tablica ogłoszeń w 
urzędzie gminy i w 
sołectwach 

 

Traci moc uchwałą 
nr XLIII/428/2014 
RG Z-ja z dn. 
12.11.2014r. 

 

370 
XXXIII/319/2013 

19.11.2013r. 

Obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na rok 2014 

2014 

Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn.  28.11.2013r. 
poz.6028 
tablica ogłoszeń w 
urzędzie gminy i w 
sołectwach 

   

369 16.10.2013r. 
Obwieszczenie w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały Nr XXV/194/09 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 
dn.21.10.2013r. 
poz.5429 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_325_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/V_46_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_324_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_179_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_322_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_176_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_321_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_176_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_320_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_176_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_319_2013.pdf


Rady Gminy Złotoryja z dnia 
27 marca 2009r. w sprawie 

zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 

szkół podstawowych i 
gimnazjów 

368 
XXXI/296/2013 

12.09.2013r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
wprowadzenia zwolnienia 

przedmiotowego od opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.20.09.2013r. 
poz.5034 

W uchwale nr 
XXX/286/2013 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2013r. 
uchyla się §2; 
tj. w uchwale 

Nr 
XLI/415/2014 
RG Z-ja z dn. 
19.09.2014r. 

  

367 12.09.2013r. 

Obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Nr XXIII/212/05 
Rady Gminy Złotoryja z dnia 

30 września 2005r.w sprawie 
uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy 
materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 

gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. 
z dn.23.09.2013r. 
poz. 5044 

   

366 
XXX/286/2013 
21.06.2013r. 

Wprowadzenia zwolnienia 
przedmiotowego od opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.22.01.2014r. poz. 
324 

   

365 
XXX/285/2013 
21.06.2013r. 

Wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

 

Dz.Urz.Woj. 
Dolnośl. 
z dn.2013.06.27,  
poz. 3941 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXXIX/386/2014 
RG Z-ja z dn. 
30.05.2014r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXXI_296_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_286_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XLI_415_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_286_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_285_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_386_2014.pdf


nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 

komunalne 

364 

XXX/284/2013 
21.06.2013r. 

Wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.06.27, poz. 
3940 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXXIX/387/2014 
RG Z-ja z dn. 
30.05.2014r. 

 

363 

XXX/276/2013 
21.06.2013r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
stawki opłaty za 

zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi za 

pojemnik o określonej 
pojemności 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.06.27, poz. 
3939 

W uchwale nr 
XXV/211/2013 

RG Z-ja z 
dn.31.01.2013r. 

zm. § 1 

traci moc uchwałą 
Nr XXXIX/385/2014 
RG Z-ja z dn. 
30.05.2014r. 

 

362 

XXVIII/261/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Osiedlu 
Ernestynów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3017 

 

Traci moc statut 
Osiedla Ernestynów 
nadany uchwałą Nr 
XIX/201/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

361 

XXVIII/260/2012 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Osiedlu 
Wilków-Osiedle 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z 
dn.2013.05.08, poz. 
3016 

 

Traci moc statut 
Osiedl Wilków 
nadany uchwałą Nr 
XIX/201/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

360 

XXVIII/259/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Wysocko 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z 
dn.2013.05.08, poz. 
3015 

 

Traci moc statut 
sołectwa Wysocko 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

359 
XXVIII/258/2013 

17.04.2013r. 
Nadania Statutu Sołectwu 

Wyskok 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3014 

 

Traci moc statut 
sołectwa Wyskok 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

358 
XXVIII/257/2013 

17.04.2013r. 
Nadania Statutu Sołectwu 

Wilków 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 

 
Traci moc statut 
sołectwa Wilków 
nadany uchwałą Nr 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_284_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_387_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_276_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_211_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_385_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_261_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_260_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_259_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_258_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_257_2013.pdf


3013 XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

357 

XXVIII/256/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Sępów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3012 

 

Traci moc statut 
sołectwa Sępów 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

356 

XXVIII/255/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Rzymówka 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3011 

 

Traci moc statut 
sołectwa 
Rzymówka nadany 
uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

355 

XXVIII/254/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Rokitnica 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3010 

 

Traci moc statut 
sołectwa Rokitnica 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

354 
XXVIII/253/2013 

17.04.2013r. 
Nadania Statutu Sołectwu 

Pyskowice 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3009 

 

Traci moc statut 
sołectwa Pyskowice 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

353 

XXVIII/252/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Prusice 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08,poz. 
3008 

 

Traci moc statut 
sołectwa Prusice 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

352 

XXVIII/251/2013 
17.04.2013r. 

Nadania statutu Sołectwu 
Podolany 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3007 

 

Traci moc statut 
sołectwa Podolany 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

351 

XXVIII/250/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Nowa Wieś Złotoryjska 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z dn. 
2013.05.08, poz. 
3006 

 

Traci moc statut 
sołectwa 
N.W.Złotoryjska 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_256_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_255_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_254_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_253_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_252_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_251_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_250_2013.pdf


z dn. 25.06.1996r. 

350 

XXVIII/249/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Łaźniki 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08., poz. 
3005 

 

Traci moc statut 
sołectwa Łaźniki 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

349 

XXVIII/248/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Lubiatów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.z 
dn.2013.05.08, poz. 
3004 

 

Traci moc statut 
sołectwa Lubiatów  
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

348 

XXVIII/247/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Leszczyna 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z 
dn.2013.05.08, poz. 
3003 

 

Traci moc statut 
sołectwa Leszczyna 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

347 

XXVIII/246/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Kopacz 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z dn. 
2013.05.08, poz. 
3002 

 

Traci moc statut 
sołectwa Kopacz 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

346 

XXVIII/245/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Jerzmanice-Zdrój 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z dn. 
2013.05.08, poz. 
3001 

 

Traci moc statut 
sołectwa 
Jerzmanice-
Zdr.nadany 
uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

345 

XXVIII/244/2013 
17.04.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Gierałtowiec 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z dn. 
08.05.2013r, poz. 
3000 

 

Traci moc statut 
sołectwa 
Gierałtowiec 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

344 
XXVIII/243/2013 

17.04.2013r. 
Nadania Statutu Sołectwu 

Brennik 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z dn. 
08.05.2013r, poz. 

 
Traci moc statut 
sołectwa Kozów 
nadany uchwałą Nr 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_249_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_248_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_247_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_246_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_245_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_244_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_243_2013.pdf


2999 XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

343 

XXVIII/241/2013 
17.04.2013r. 

Określenia zasad zbywania, 
oddania w dzierżawę, najem, 

użytkowanie lub użyczenie 
aktywów trwałych Gminnego 

Zespołu Zakładów Opieki 
Podstawowej w Złotoryi z/s 

w Gierałtowcu 

 
Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl.20.05.2013r., 
poz. 3223 

 

Traci moc §26 
Statutu GZZOPz/s 
w Gierałtowcu 
nadanego 
uchwałą nr 
XVIII/142/2012 
RG Z-ja z dn. 
22.06.2012r. 

 

342 

XXVIII/236/2013 
17.04.2013r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego zakresu 

świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i 

zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę 

 

Dz.Urz.Woj. 
Dolnośl. Z dn. 
26.04.2013, poz. 
2846 

W uchwale nr 
XXV/213/2013 
RG Z-ja z dn. 
31.01.2013 

traci moc uchwałą 
Nr XL/399/2014 
RG Z-ja z dn. 
30.06.2014r. 

 

341 

XXVI/224/2013 
15.02.2013r. 

Nadania Statutu Sołectwu 
Kozów 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 15.03.2013r., 
poz.1871 

 

Traci moc statut 
sołectwa Kozów 
nadany uchwałą Nr 
XIX/200/96 RG Z-ja 
z dn. 25.06.1996r. 

 

340 
XXVI/223/2013 

15.02.2013r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze 

bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 15.03.2013r., 
poz. 1870 

w uchwale Nr 
V/36/07 RG Z-

ja z dn. 
29.03.2007r. 

  

339 

XXV/215/2013 
31.01.2013r. 

Wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 06.03.2013r., 
poz. 1607 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXX/285/2013 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2013r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_241_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XVIII_142_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_236_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_213_2013.pdf
http://www.zlotoryja.com.pl/images/stories/file/Uchwaly/Uchwaly_2014/czerwiec/xl_399_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVI_224_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXVI_223_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_215_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_285_2013.pdf


komunalne 

338 

XXV/214/2013 
31.01.2013r. 

Wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 06.03.2013r., 
poz. 1606 

 

traci moc uchwałą 
Nr XXX/284/2013 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2013r. 

 

337 

XXV/213/2013 
31.01.2013r. 

Szczegółowego zakresu 
świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.04.2013r. 
poz. 2517 

 

traci moc uchwałą 
Nr XL/399/2014 
RG Z-ja 
30.06.2014r. 

 

336 
XXV/212/2013 
31.01.2013r. 

Terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.04.06.2013r, 
poz. 3468 

 

traci moc uchwałą 
Nr XVIII/197/2012 
RG Z-ja z dn. 
21.06.2012r. 

 

335 

XXV/211/2013 
31.01.2013r. 

Stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik o 

określonej pojemności 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 19.03.2013r., 
poz. 1964 

 

traci moc uchwałą 
Nr 
XXXIX/385/2014 
RG Z-ja z dn. 
30.05.2014r. 

 

334 
XXV/210/2013 

31.01.2013. 

Przyjęcia obowiązków 
odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 

komunalne 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.04.06.2013, 
poz.3467 

   

333 
XXV/209/2013 
31.01.2013r. 

Wyboru ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 19.03.2013r. 
poz.1963 

 
traci moc uchwałą 
Nr 
XXXIX/384/2014 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_214_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXX_284_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_213_2013.pdf
http://www.zlotoryja.com.pl/images/stories/file/Uchwaly/Uchwaly_2014/czerwiec/xl_399_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_212_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XXIV_197_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_211_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_385_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_210_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2013/XXV_209_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXIX_384_2014.pdf


ustalenia stawki takiej opłaty RG Z-ja z dn. 
30.05.2011r. 

332 
XXIV/200/2012 

21.12.2012r. 

Uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu małej 
elektrowni wodnej, obręby 
Jerzmanice-Zdrój i Wilków 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.25.03.2013r., 
poz. 2110 

   

331 

XXIV/194/2012 
21.12.2012r. 

Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Złotoryja 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 10.01.2013r. 
poz. 192 

 

Traci moc 
uchwałą Nr 
XVIII/196/2016  
RG Z-ja z 
dn.21.06.2016r. 

 

330 
XXIV/186/2012 

21.12.2012r. 
Budżetu gminy na 2013r. 2013 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.24.04.2013r. 
poz.2797 

   

329 
XXIII/184/2012 

30.11.2012r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie 

gminy 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.12.2012r. 
poz. 4800 

 

traci moc uchwałą 
Nr XI/123/2015 
RG Z-ja z dn. 
20.11.2015r. 

 

328 

XXIII/183/2012 
30.11.2012r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
poboru podatków i opłat od 

osób fizycznych w drodze 
inkasa 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.12.2012r. 
poz. 4799 

W uchwale Nr 
XIX/142/08 RG 

Z-ja z dn. 
28.10.2008r. 
zm. §2 pkt 13 

traci moc uchwałą 
Nr 
XXXIII/325/2013 
RG Z-ja z dn. 
19.11.2013r. 

 

237 
XXIII/178/2012 

30.11.2012r. 
Wprowadzenia opłaty od 

posiadania psów 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.12.2012r. 
poz. 4798 

   

326 

XXIII/177/2012 
30.11.2012r. 

Określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.12.2012r. 
poz. 4797 

 

traci moc uchwałą 
Nr 
XXXIII/321/2013 
RG Z-ja z dn. 
19.11.2013r. 

 

325 
XXIII/176/2012 

30.11.2012r. 

Określenia stawek podatku 
od nieruchomości i zwolnień 

od tego podatku 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.12.2012r. 
poz. 4796 

 
traci moc uchwałą 
Nr 
XXXIII/320/2013 

 

http://zlotoryja.com.pl/images/stories/file/Urzad%20Gminy/Inne/grudzien_2012/XXIV_200_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIV_194_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVIII_196_2016.pdf
http://zlotoryja.com.pl/images/stories/file/Urzad%20Gminy/Budzet%20i%20podatki/Budzet_2013%281%29.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_184_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_123_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_183_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_142_08.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_325_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_178_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_177_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_321_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_176_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_320_2013.pdf


RG Z-ja z dn. 
19.11.2013r. 

324 
XXIII/175/2012 

30.11.2012r. 

Obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na rok 2013 

 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 12.12.2012r. 
poz. 4795 oraz na 
tablicy ogłoszeń w 
urzędzie gminy i 
sołectwach 

   

323 

XXI/162/2012 
26.10.2012r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
zasad przyznawania 

stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i 
gimnazjów za wyniki w 

nauce i sporcie 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 07.11.2012r. 
poz. 3802 

W uchwale Nr 
XXV/194/09 RG 

Z-ja z 
dn.27.03.2009r. 
w § 4 ust.1 pkt 
1 oraz §5 ust.2 

traci moc uchwałą 
Nr XI/122/2015 
RG Z-ja z dn. 
20.11.2015r. 

 

322 

XXI/161/2012 
26.10.2012r. 

Podziału gminy Złotoryja na 
stałe obwody głosowania 

 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 07.11.2012r. 
poz. 3801 oraz 
tablica ogłoszeń w 
urzędzie gminy i 
sołectwach 

 
traci moc uchwałą nr 
XXXVI/399/2018 z dn. 
23.03.2018r. 

 

321 
XX/159/2012 
21.09.2012r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze 

bezprzetargowej 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 01.10.2012r. 
poz. 3280 

w uchwale Nr 
V/36/07 RG Z-

ja z dn.29.03.07 
  

320 
XX/158/2012 
21.09.2012r. 

Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy w latach 2012-2016 
oraz zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 

zasobu 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 08.10.2012r. 
poz. 3358 

zm.uchwałą Nr 
IX/97/2015 RG 

Z-ja z dn. 
15.09.2015r. 

  

319 
XX/151/2012 
21.09.2012r. 

Zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy 
materialnej o charakterze 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 01.10.2012r. 
poz. 3279 

w uchwale Nr 
XXIII/212/05 
RG Z-j z dn. 

30.03.2005r. 

  

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_175_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXI_162_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_194_09.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_122_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XXI_161_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XX_159_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XX_158_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/IX_97_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XX_151_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2005/XXIII_212_05.doc


socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 

gminy Złotoryja 

318 
XX/149/2012 
21.09.2012r. 

Podziału Gminy Złotoryja na 
okręgi wyborcze 

 
Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn. 01.10.2012r. 
poz. 3278 

zm.uchwałą Nr 
IX/86/2015 RG 

Z-ja z 
dn.15.09.2015r. 

  

317 
XVIII/142/2012 

22.06.2012r. 

Nadania statutu Gminnemu 
Zespołowi Zakładów Opieki 

Podstawowej w Złotoryi z z/s 
w Gierałtowcu 

 
Dz.Urz.Woj. Dolność. 
z dn.30.07.2012r. 
poz. 2719 

traci moc §26 
uchwałą Nr 

XXVIII/241/201
3 RG Z-ja z dn. 
17.04.2013r. 

  

316 
XVI/131/2012 
25.04.2012r. 

Uchwalenia statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotoryi 
 

Dz.Urz.Woj. Dolnośl. 
z dn.24.05.2012r. 
poz. 1864 

zm.uchwałą Nr 
XV/161/2016 
RG Z-ja z dn. 
30.03.2016r. 

.  

315 

XV/123/2012 
30.03.2012r. 

Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 

gminy w latach 2012 – 2016 
oraz zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 

zasobu 

2012-
2016 

Dz.Urz.woj. Dolność. 
Z dn. 5.07.2012r. 
Poz. 2378 

 

traci moc uchwałą 
Nr XX/158/2012 
RG Z-ja z dn. 
21.09.2012r. 

 

314 

XV/119/2012 
30.03.2012r. 

ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane w 

punktach przedszkolnych i w 
oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 

Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolność. Z dn. 
16.04.2012r.Poz. 
1409 

 

traci moc uchwałą 
Nr 

XXXVII/369/2014 
RG Z-ja z dn. 
28.03.2014r. 

 

313 
XII/100/2011 
29.12.2011r 

budżetu gminy na 2012r.  
Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Z dn. 

14.03.2012 poz. 1064 
   

312 
XI/97/2011 

21.11.2011r. 
wprowadzenia opłaty od 

posiadania psów 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4856 z dn. 
   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XX_149_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/IX_86_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XVIII_142_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_241_2013.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXVIII_241_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XVI_131_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_161_2016.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XV_123_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XX_158_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2012/XV_119_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2014/XXXVII_369_2014.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XII_100_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_97_2011.pdf


13.12.2011r. 

311 

XI/94/2011 
24.11.2011r. 

określenia wzorów 
formularzy na podatek od 

nieruchomości 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4855 z dn. 
13.12.2011r. 

 

Traci moc 
uchwałą Nr 

XI/127/2015 RG Z-
ja z dn. 

20.11.2015r. 

 

310 

XI/93/2011 
24.11.2011r. 

określenia wzorów 
formularzy na podatek rolny 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4854 z dn. 
13.12.2011r. 

 

Traci moc 
uchwałą Nr 

XI/127/2015 RG Z-
ja z dn. 

20.11.2015r. 

 

309 

XI/92/2011 
24.11.2011r. 

określenia wzorów 
formularzy na podatek leśny 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4853 z dn. 
13.12.2011r. 

 

Traci moc 
uchwałą Nr 

XI/127/2015 RG Z-
ja z dn. 

20.11.2015r. 

 

308 
XI/90/2011 
24.11.2011r 

obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na rok 2012 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4851 z dn. 
13.12.2011r. 

   

307 

XI/91/2011 
24.11.2011r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
zwolnień od tego podatku  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4852 z dn. 
13.12.2011r. 

 

Traci moc 
uchwałą Nr 

XXIII/176/2012  
RG Z-ja z dn. 

30.11.2012r.r. 

 

306 
XI/89/2011 

24.11.2011r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4850 z dn. 
13.12.2011r. 

 

Traci moc 
uchwałą Nr 

XXIII/177/2012  
RG Z-ja z dn. 

30.11.2012r.r. 

 

305 
XI/84/2011 

24.11.2011r. 

trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania 

członków zespołu 
interdyscyplinarnego do 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 259, poz. 

4849 z dn. 
13.12.2011r. 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_94_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_127_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_93_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_127_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_92_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_127_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_90_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_91_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_176_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_89_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XXIII_177_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_84_2011.pdf


spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 

warunków jego 
funkcjonowania 

304 
IX/67/2011 

23.09.2011r. 

Uchwalenia m. p. z. p. terenu 
biogazowni rolniczej dla 

terenu działki nr 207 obręb 
Łaźniki 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 225, poz. 

3884 z dn. 
03.11.2011r. 

   

303 
VIII/63/2011 
30.06.2011r. 

zmiany uchwały w sprawie 
bonifikat od ceny lokali 

mieszkalnych zbywanych w 
drodze bezprzetargowej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 167, poz. 

2872 z dn. 
10.08.2011r. 

w uchwale Nr 
V/36/07 RG Z-
ja 29.03.2007r. 

  

302 
VII/55/2011 
27.05.2011r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia 

szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie 

Złotoryja oraz jej jednostkom 
organizacyjnym 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 125, poz. 

2034 z dn. 
14.06.2011r. 

   

301 
VI/47/2011 

29.04.2011r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, 
których zarządcą jest Wójt 

Gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 101, poz. 

1629 z dn. 
16.05.2011r. 

w uchwale Nr 
XV/147/04 RG 

Z-ja z dn. 
21.05.2004r. 

  

300 
IV/24/2011 

17.02.2011r. 

 
zmieniająca uchwałę w 

sprawie poboru podatków i 
opłat od osób fizycznych w 

drodze inkasa 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 65, poz. 

990 z dn. 
25.03.2011r. 

 
 
 

 

  

299 XL/309/10 
15.10.2010r. 

w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku 

   
Uchwałą Nr 

IX/91/2011 RG Z-
 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/IX_67_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/VIII_63_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/VII_55_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/VI_47_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/XV_147_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/IV_24_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XL_309_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_91_2011.pdf


od nieruchomości i zwolnień 
od tego podatku 

ja z dn. 
24.11.2011r. 

298 
XXXIX/306/10 
06.09.2010r. 

określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z 
radą działalności pożytku 

publicznego lub z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie, projektów 

aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych 
organizacji 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 179, poz. 

2727 z dn. 
27.09.2010r. 

   

297 
XXXIX/300/10 
06.09.2010r. 

trybu postępowania o 
udzielenie z budżetu Gminy 

Złotoryja dotacji, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu 

kontroli wykonywania 
zleconego zadania, przez 

podmioty nie zaliczone do 
sektora finansów 

publicznych 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 179, poz. 

2726 z dn. 
27.09.2010r. 

   

296 
XXXIX/299/10 
06.09.2010r. 

określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych 

mających charakter 
cywilnoprawny, 

przypadających Gminie 
Złotoryja oraz jej jednostkom 

organizacyjnym 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 183, poz. 

2767 z dn. 
01.10.2010r. 

Zmieniona 
uchwałą Nr 

VII/55/2011 RG 
Z-ja z dn. 

27.05.2011r. 

  

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXIX_306_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXIX_300_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXIX_299_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/VII_55_2011.pdf


295 
XXXIX/296/10 
06.09.2010r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów 

farm wiatrowych w 
obrębach Wyskok i Brennik, 

Gmina Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 198, poz. 

3047 z dn. 
22.10.2010r. 

   

294 
XXXV/281/10 
20.04.2010r. 

stałych obwodów 
głosowania 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 93, poz. 

1424 z dn. 
17.05.2010r. 

   

293 
XXXV/280/10 
20.04.2010r. 

podziału Gminy Złotoryja na 
okręgi wyborcze 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 90, poz. 

1365 z dn. 
13.05.2010r. 

   

292 
XXXIII/261/10 
03.02.2010r. 

ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w 

wyniku podziału 
nieruchomości 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 35, poz. 

489 z dn. 
24.02.2010r. 

   

291 
XXXII/253/09 
29.12.2009r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie bonifikat od cen 

sprzedaży lokali 
mieszkalnych zbywanych w 

drodze bezprzetargowej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 9, poz. 

163 z dn. 
19.01.2010r. 

   

290 
XXXI/244/09 
26.11.2009 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 22, poz. 

319 z dn. 
15.02.2010r. 

   

289 

XXX/241/09 
26.10.2009r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 207, poz. 

3782 z dn. 
03.12.2009r. 

 

traci moc uchwałą 
Nr 

XXXIII/322/2013 
RG Z-ja z dn. 
19.11.2013r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXIX_296_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXV_281_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXV_280_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2010/XXXIII_261_10.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXXII_253_09.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXXI_244_09.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Zarzadzenia/XXX_241_09.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_322_2013.pdf


ustalenia inkasentów 

288 
XXX/240/09 
26.10.2009r. 

określenia wysokości stawek 
od środków transportowych 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 207, poz. 

3781 z dn. 
03.12.2009r. 

 

Uchwałą Nr 
XI/89/2011 RG Z-

ja z dn. 
24.11.2011r. 

 

287 
XXX/239/09 
26.10.2009r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 207, poz. 

3780 z dn. 
03.12.2009r. 

   

286 
XXIX/231/09 
10.09.2009r. 

podwyższenia wysokości 
kryterium dochodowego 

uprawniającego do 
korzystania z bezpłatnego 

dożywiania w ramach 
programu wieloletniego 

"Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 166, poz. 

3054 z dn. 
02.10.2009r. 

   

285 

XXV/194/09 
27.03.2009r. 

zasad przyznawania 
stypendiów dla uczniów 

szkół podstawowych i 
gimnazjów za wyniki w 

nauce i sporcie 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 72, poz. 

1603 z dn. 
24.04.2009r. 

 

traci moc uchwałą 
Nr XV/164/2016 

RG Z-ja  z dn. 
30.03.2016r. 

 

284 
XXV/193/09 
27.03.2009r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie bonifikat od ceny 

sprzedaży lokali 
mieszkalnych zbywanych w 

drodze bezprzetargowej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 66, poz. 

1416 z dn. 
16.04.2009r. 

   

283 
XXV/187/09 
27.03.2009r. 

ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 

nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania 

dla nauczycieli szkół 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 66, poz. 

1415 z dn. 
16.04.2009r. 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Zarzadzenia/XXX_240_09.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_89_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Zarzadzenia/XXX_239_09.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXIX_231_09.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_194_09.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XV_164_2016.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_193_09.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_187_09.doc


prowadzonych przez Gminę 
Złotoryja 

282 
XXV/186/09 
27.03.2009r. 

określenia regulaminu 
ustalającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 

szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 66, poz. 

1414 z dn. 
16.04.2009r. 

zmieniona uchwałą : 
*nr VIII/108/2019 z 

dn.26.06.2019r. 
*nr XII/128/2019 z 

dn.27.09.2019R. 

  

281 
XXII/172/08 
29.12.2008r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia zasad 

korzystania z świetlic 
wiejskich 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 10, poz. 

245 z dn. 
26.01.2009r. 

   

280 
XXII/161/08 
29.12.2008r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie nadania statutu 

Bibliotece Publicznej 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 10, poz. 

244 z dn. 
26.01.2009r. 

   

279 
XIX/144/08 

28.10.2008r. 

upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej do podejmowania 
działań wobec dłużników 

alimentacyjnych 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 296, poz. 

3332 z dn. 
14.11.2008r. 

   

278 

XIX/143/08 
28.10.2008r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 296, poz. 

3331 z dn. 
14.11.2008r. 

 

Uchwałą nr 
XXX/241/09 RG Z-

ja z dn. 
26.10.2009r. 

 

277 

XIX/142/08 
28.10.2008r. 

poboru podatków i opłat od 
osób fizycznych w drodze 

inkasa 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 296, poz. 

3330 z dn. 
14.11.2008r. 

Zmiana 
uchwałą Nr 

IV/24/2011 RG 
Z-ja z dn. 

17.02.2011r. 

 uchwałą Nr 
XXXIII/325/2013 

RG Z-ja z dn. 
19.11.2013r. 

 

276 
XIX/141/08 

28.10.2008r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 296, poz. 

3330 z dn. 
14.11.2008r. 

 

Uchwałą nr 
XXX/239/09 RG Z-

ja z dn. 
26.10.2009r 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_186_09.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XXII_172_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XXII_161_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_144_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_143_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Zarzadzenia/XXX_241_09.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_142_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/IV_24_2011.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2013/XXXIII_325_2013.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_141_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Zarzadzenia/XXX_239_09.pdf


275 
XIX/140/08 

28.10.2008r. 

obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na rok 2009 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 296, poz. 

3328 z dn. 
14.11.2008r 

   

274 
XVIII/132/08 
26.09.2008r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz 

zatwierdzenia wartości 
jednego punktu dla 

pracowników nie będących 
nauczycielami, 

zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę 

Złotoryja 

     

273 
XVIII/133/08 
26.09.2008r. 

uchylająca uchwałę w 
sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Złotoryja 

     

272 

XVI/111/08 
27.05.2008r. 

uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 

Złotoryja 

 

Na tablicy 
ogłoszeniowej w 
siedzibie Urzędu 

Gminy 

 

traci moc  
Uchwałą Nr 

XVIII/133/08 RG 
Z-ja z dn. 

26.09.2008r. 

 

271 
XVI/115/08 

27.05.2008r. 

określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i 

transportu nieczystości 
ciekłych 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 193, poz. 

2181 z dn. 
14.07.2008r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_140_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVIII_132_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVIII_133_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVI_111_08.rar
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVIII_133_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVI_115_08.doc


270 
XVI/112/08 

27.05.2008r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu 

działek nr 277/2, 
277/3,277/4(część) i 
277/6(część), obręb 

Lubiatów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 232, poz. 

2587 z dn. 
02.09.2008r 

   

269 
XV/106/08 

18.04.2008r. 

ustalenia zasad korzystania 
ze stołówek szkolnych oraz 
wysokości opłat za posiłki w 

szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 128, poz. 

1522 z dn. 
19.05.2008r 

   

268 
XIV/103/08 

19.03.2008r. 

pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Gminę 
Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 101, poz. 

1188 z dn. 
09.04.2008r 

   

267 
XII/89/07 

28.12.2007r. 

zwolnień z podatku od 
nieruchomości dla 

przedsiębiorców w ramach 
pomocy de minimis 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 15, poz. 

261 z dn. 
29.01.2008r 

   

266 

XII/88/07 
28.12.2007r. 

ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 

nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania 

dla nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę 

Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 15, poz. 

260 z dn. 
29.01.2008r 

 

Uchwałą Nr 
XXV/187/09 RG Z-

ja z dn. 
27.03.2009r. 

 

265 

XII/87/07 
28.12.2007r. 

określenia regulaminu 
ustalającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 

szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 15, poz. 

259 z dn. 
29.01.2008r 

 

Uchwałą Nr 
XXV/186/09 RG Z-

ja z dn. 
27.03.2009r 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVI_112_08.rar
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XV_106_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIV_103_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XII_89_07.DOC
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XII_88_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_187_09.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XII_87_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_186_09.doc


264 
XI/80/07 

26.11.2007r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 298, poz. 

3983 z dn. 
14.12.2007r 

 

Uchwałą Nr 
XXX/240/09 RG Z-

ja z dn. 
26.10.2009r 

 

263 

X/75/07 
29.10.2007r. 

wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów, określenia 
zasad jej ustalania i poboru, 

terminów płatności, 
wysokości stawek oraz 
ustalenia inkasentów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 271, poz. 

3246 z dn. 
16.11.2007r 

 

Uchwałą Nr 
XIX/143/08 RG Z-

ja z dn. 
28.10.2008r 

 

262 
X/74/07 

29.10.2007r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 271, poz. 

3247 z dn. 
16.11.2007r 

 

Uchwałą Nr 
XIX/141/08 RG Z-

ja z dn. 
28.10.2008r 

 

261 
X/73/07 

29.10.2007r. 

obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na rok 2008 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 271, poz. 

3245 z dn. 
16.11.2007r 

   

260 
VI/44/07 

23.04.2007r. 

ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
oraz zatwierdzenia wartości 

jednego punktu dla 
pracowników  nie będących 

nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę 
Złotoryja 

 
Nie podlega 

publikacji 

Uchwałą Nr 
XVIII/132/08 
RG Z-ja z dn. 
26.09.2008r. 
Uchwałą Nr 

XXV/188/09 RG 
Z-ja z dn. 

27.03.2009r. 

  

259 
VI/43/07 

23.04.2007r. 

programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 

gminy w latach 2007 - 2011 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 138, poz. 

1804 z dn. 
08.06.2007r 

 

traci moc uchwała 
Nr XV/123/2012 

RG Z-ja z dn. 
30.03.2012r. 

 

258 
V/36/07 

29.03.2007r. 

bonifikat od ceny sprzedaży 
lokali mieszkalnych 

zbywanych w drodze 
bezprzetargowej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 103, poz. 

1298 z dn. 
26.04.2007r 

Uchwałą Nr 
XXV/193/09 RG Z-ja z 

dn. 27.03.2009r. 
Uchwałą Nr 

XXXI/253/09 RG Z-ja z 
dn. 29.12.2009r 

  

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XI_80_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Zarzadzenia/XXX_240_09.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/X_75_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_143_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/X_74_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XIX_141_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/X_73_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/VI_44_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XVIII_132_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_188_09.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/VI_43_07.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XV_123_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXV_193_09.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXXII_253_09.pdf


uchwała Nr V/42/2015 
RG Z-ja z dn. 
27.03.2015r. 
uchwała Nr 

VIII/85/2015 RG Z-ja z 
dn. 24.06.2015r. 

tj. w uchwale 
XIX/212/2016 RG Z-ja z 
dn. 09.09.2016r., zm. 

Uchwałą Nr 
XXVIII/312/2017 RG Z-
ja z dn. 26.05.2017r. 

257 

IV/30/07 
31.01.2007r. 

ustalenia wysokości stawki 
podatku od posiadania psów, 

określenia zasad jego 
ustalania i poboru, terminów 

płatności oraz określenia 
inkasentów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 43, poz. 

474 z dn. 
19.02.2007r 

 
Uchwałą Nr 

X/75/07 RG Z-ja z 
dn. 29.10.2007r 

 

256 

Zarządzenie 
Wójta 

0151/1/07 
09.01.2007r. 

wymagań jakie powinny 
spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości 

ciekłych 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 35, poz. 

323 z dn. 
08.02.2007r 

   

 
 

255 III/17/06 
28.12.2006r. 

ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 

nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania dla 

nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 15, poz. 

149 z dn. 
19.01.2007r 

 

Uchwałą Nr 
XII/88/2007 RG Z-

ja z dn. 
28.12.2007r 

 

 
254 

III/16/06 
28.12.2006r. 

określenia regulaminu 
ustalającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 

 
Dz. Urz. Woj. 

Dolnośl. Nr 15, poz. 
148 z dn. 

 
Uchwałą Nr 

XII/87/2007 RG Z-
ja z dn. 

 

http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/V_42_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/VIII_85_2015.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XIX_212_2016.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2017/XXVIII_312_2017.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/IV_30_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/X_75_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/III_17_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XII_88_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/III_16_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XII_87_07.doc


szkołach prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

19.01.2007r 28.12.2007r 

 
253 I/6/06 

23.11.2006r 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 258, poz. 

3856 z dn. 
07.12.2006r 

 
Uchwałą Nr 

X/74/2007 RG Z-ja 
z dn. 29.10.2007r 

 

252 
I/5/06 

23.11.2006r. 

obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na rok 2007 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 258, poz. 

3855 z dn. 
07.12.2006r 

 
Uchwałą Nr 

X/73/2007 RG Z-ja 
z dn. 29.10.2007r 

 

251 
XLI/328/06 

26.10.2006r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
przemysłowej i obsługi 
rolnictwa terenu działki 

256/14 obręb Gierałtowiec 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 255, poz. 

3815 z dn. 
06.12.2006r 

   

250 
XLI/326/06 

26.10.2006r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 241, poz. 

3579 z dn. 
06.12.2006r 

   

249 

XL/321/06 
14.09.2006r. 

udzielenia bonifikaty od 
opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania 
wieczystego w prawo 

własności w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 220, poz. 

3115 z dn. 
12.10.2006r 

   

248 
XXXIX/314/06 
08.08.2006r. 

Statutu Urzędu Gminy 
Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 180, poz. 

2782 z dn. 
29.08.2006r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/I_6_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/X_74_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/I_5_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/X_73_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XLI_328_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XLI_326_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XL_321_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXIX_314_06.doc


247 
XXXVIII/301/06 

22.06.2006r. 

zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 
przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 154, poz. 

2434 z dn. 
28.07.2006r 

   

246 
XXXVIII/300/06 

22.06.2006r. 

szczegółowych zasad i trybu 
udzielania ulg z tytułu 

należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się 

przepisów  ustawy - 
Ordynacja Podatkowa oraz 

określenia organów 
właściwych w tych sprawach 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 154, poz. 

2433 z dn. 
28.07.2006r 

   

245 
XXXVI/290/06 
28.04.2006r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 98, poz. 

1708 z dn. 
20.05.2006r 

   

244 
XXXV/283/06 
28.03.2006r. 

uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
przemysłowej i obsługi 

rolnictwa terenu działki nr 
256/14, obręb Gierałtowiec 

    

Skarga do 
WSA 
Dz.Urz.Woj. 

Doln. Nr 146, 
poz. 2258 z 

dn. 

19.07.2006r. 

243 

XXXIV/278/06 
24.02.06r. 

uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy 
Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 78, poz. 

1264 z dn. 
11.04.2006r 

Uch. Nr 
XXXVI/290/06 
RG Z-ja z dn. 
28.04.2006r. 

Uch. Nr 
XXXI/244/09 
RG Z-ja z dn. 
26.11.2009r. 

traci moc uchwałą 
Nr XXIV/194/2012 

RG Zj-a z dn. 
21.12.2012r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXVIII_301_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXVIII_300_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXVI_290_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXV_283_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXIV_278_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXVI_290_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2009/XXXI_244_09.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XXIV_194_2012.pdf


242 
XXXIII/277/06 
16.01.2006r. 

uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 44, poz. 

700 z dn. 
27.02.2006r 

zm.uchwałą Nr 
XXIII/253/2016 

RG Z-ja z dn. 
29.12.2016r. 

  

241 
XXXI/261/05 
22.11.2005r. 

określenia liczby licencji na 
wykonywanie transportu 

drogowego taksówką w roku 
2006 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 240, poz. 

3756 z dn. 
01.12.2005r 

   

240 
XXXI/260/05 
22.11.2005r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na 
terenie  gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 240, poz. 

3755 z dn. 
01.12.2005r 

w uchwale 
XXIII/212/05 
RG Z-ja z dn. 
30.03.2005r. 

 

 
 
 
 

 

 
 

239 XXXI/259/05 
22.11.2005r. 

ustalenia regulaminu 
określającego  wysokość 
nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania dla 
nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 242, poz. 

3795 z dn. 
05.12.2005r 

. 
 

Uch. Nr III/17/06 
 RG Z-ja z dn. 
28.12.2006r 

 

 
238 XXXI/258/05 

22.11.2005r. 

określenia regulaminu 
ustalającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 
szkołach prowadzonych przez 

Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 263, poz. 

4671 z dn. 
29.12.2005r 

 
Uch. Nr III/16/06 

 RG Z-ja z dn. 
28.12.2006r 

 

 
237 XXXI/257/05 

22.11.2005r.  

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 248, poz. 

4009 z dn. 
12.12.2005r 

 
Uch. Nr I/6/06 
 RG Z-ja z dn. 
23.11.2006r 

 

236 
XXIX/254/05 
20.10.2005r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenów 
zakładu przeróbczego na 

działkach nr 875/2, 876 dr, 
877/4, 877/5, 877/6, 877/7, 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 261, poz. 

4603 z dn. 
27.12.2005r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/XXXIII_277_06.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/uchwa%C5%82a_XXIII_253_2016.2016-12-29.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_261_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_260_05.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2005/XXIII_212_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_259_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/III_17_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_258_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/III_16_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_257_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/I_6_06.doc


877/8, 877/9, 877/10, 877/11 i 
877/12 oraz terenów 

przeznaczonych na zwałowanie 
mas ziemnych 

przemieszczanych w związku z 
prowadzeniem eksploatacji złóż 

bazaltu na działkach 833 i 
871/93,obręb Wilków 

235 

XXVII/227/05 
30.06.2005r. 

zmieniająca uchwałę w prawie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych zbywanych 
w drodze bezprzetargowej 

 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 133, poz. 

2715 z dn. 
22.07.2005r 

 

Uch. Nr 
V/36/07 

RG Z-ja z dn. 
29.03.2007r. 

 

234 
XXIII/212/05 
30.03.2005r. 

uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Złotoryja 

 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 75, poz. 

1640 z dn. 
28.04.2005r 

Uch. Nr XXXI/260/05 
 RG Z-ja z dn. 
22.11.2005r 

zm.uchwałą Nr 
XX/151/2012 RG Z-ja 

z dn. 21.09.2012e. 
zm. Uchwałą nr 

XXXVI/401/2018 z 
dn.23.03.2018r. 

  

233 
XXIII/208/05 
30.03.2005r. 

upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do załatwiania 

spraw z zakresu administracji 
publicznej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 82, poz. 

1792 z dn. 
10.05.2005r 

   

232 
XXII/203/05 
28.02.2005r. 

zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami 

gminy 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 45, poz. 

1018 z dn. 
14.03.2005r 

   

 
 

231 XXII/202/05 
28.02.2005r. 

ustalenia regulaminu 
określającego wysokość 

nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania dla 

nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 56, poz. 

1207 z dn. 
29.03.2005r 

 

Uch. Nr 
XXXI/259/05 
RG Z-ja z dn. 
22.11.2005r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXVII_227_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXIII_212_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_260_05.doc
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XX_151_2012.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXIII_208_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XXII_203_05.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XXII_202_05.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_259_05.doc


 
 

230 
XXII/201/05 
28.02.2005r. 

określenia regulaminu 
ustalającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli w 
szkołach prowadzonych przez 

Gminę Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 61, poz. 

1341 z dn. 
08.04.2005r 

 

Uch. Nr 
XXXI/258/05 
RG Z-ja z dn. 
22.11.2005r. 

 

229 
XX/184/04 

22.11.2004r. 

trybów i kryteriów 
przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 7, poz. 

187 z dn. 
12.01.2005r 

   

228 
XX/183/04 

22.11.2004r. 

wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za czynności 

urzędowe nie objęte przepisami 
o opłacie skarbowej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 246, poz. 

3997 z dn. 
10.12.2004r 

   

 
227 XX/182/04 

22.11.2004r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 246, poz. 

3996 z dn. 
10.12.2004r 

 

Uch. Nr 
XXXI/257/05 
RG Z-ja z dn. 
22.11.2005r. 

 

 
226 XX/181/04 

22.11.2004r. 

obniżenia ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na 

rok 2005 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 246, poz. 

3995 z dn. 
10.12.2004r 

 

Uch. Nr 
I/5/06 

RG Z-ja z dn. 
23.11.2006r 

 

225 
XIX/177/04 

05.11.2004r. 

określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dla niektórych nauczycieli 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 7, poz. 

182 z dn. 
12.01.2005r 

   

224 
XVII/166/04 
17.09.2004r. 

ustalenia zasad korzystania z 
świetlic wiejskich 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 193, poz. 

3068 z dn. 
12.10.2004r 

Uch. Nr 
XXII/172/08 
 RG Z-ja z dn. 
29.12.2008r 

 

  

223 

XVII/165/04 
17.09.2004r. 

szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 201, poz. 

3369 z dn. 
20.10.2004r 

 

traci moc uchwałą 
Nr XVI/178/2016 

RG Z-ja z dn. 
29.04.2016r. 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XXII_201_05.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_258_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XX_184_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2004/183.jpg
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XX_182_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXXI_257_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2004/181.jpg
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2006/I_5_06.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2004/177.jpg
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2004/166_1.jpg
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2008/XXII_172_08.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XVII_165_04.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2016/XVI_178_2016.pdf


całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

222 
XVII/163/04 
17.09.2004r. 

postępowania o udzielenie z 
budżetu gminy Złotoryja 

dotacji, sposobu jej rozliczenia 
oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego 
zadania, przez podmioty nie 

zaliczone do sektora finansów 
publicznych 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 215, poz. 

3369 z dn. 
18.11.2004r 

   

221 

XV/147/04 
21.05.2004r. 

ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, 
których zarządcą jest Wójt 

Gminy Złotoryja 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 111, poz. 

2005 z dn. 
15.06.2004r 

Uch. Nr 
VI/47/2011 

 RG Z-ja z dn. 
29.04.2011r 

  

220 
XIV/140/04 

23.04.2004r. 

uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Złotoryi 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 94, poz. 

1688 z dn. 
25.05.2004r 

 

traci moc uchwałą 
Nr XVI/131/2012 

RG Z-ja z dn. 
25.04.2012 

 

  
219 XIII/125/04 

30.01.2004r. 

Uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Złotoryi 
   

Uch. Nr 
XIV/140/04 
RG Z-ja z dn. 
23.04.2004r 

 

 
218 XIII/123/04 

30.01.2004r. 

Bonifikat od ceny sprzedaży 
lokali mieszkalnych 

zbywanych w drodze 
bezprzetargowej 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 45, poz. 

882 z dn. 
10.03.2004r 

Uch. Nr 
XXVII/227/05 
 RG Z-ja z dn. 
30.06.2005r 

Uch. Nr 
V/36/07 

RG Z-ja z dn. 
23.03.2007r 

 

217 
XIII/122/04 

30.01.2004r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego składowisk 
mas ziemnych lub skalnych 

Kopalni Bazaltu „Kozia Góra” 
w obrębie Wilków 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 56, poz. 

1082 z dn. 
25.03.2004r 

   

216 
XI/112/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego składowisk mas 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XVII_163_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XV_147_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/VI_47_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XIV_140_04.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2012/XVI_131_2012.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/XIV_140_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2005/XXVII_227_05.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/V_36_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_112_03.pdf


ziemnych lub skalnych Kopalni 
Bazaltu "Wilcza Góra", obręb 

Wilków 

463 z dn. 
09.02.2004r 

215 
XI/111/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 
działki nr 18/7, obręb Wyskok 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

462 z dn. 
09.02.2004r 

   

214 
XI/110/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 
działek nr 23, 54/20, 54/23, 
141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 
141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 

141/9, 141/10, 144/1, 144/2, 
144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 

144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 
144/11, 144/12, 144/13, 
144/14, 144/15, 144/17, 
144/18, 144/19, 144/20, 
144/21, 144/22, 144/23, 
144/24, 144/25, 144/26, 
144/27, 144/28, 144/29, 

144/30, obręb Wilków Osiedle 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

461 z dn. 
09.02.2004r 

   

213 
XI/109/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dolesień 
terenów działek nr 490/31, 

490/87, 849/2, 849/3, 849/4, 
849/5, 860/12, 860/13, 860/14, 

860/15, 860/16, 877 i 877/2 
obręb Wilków 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

460 z dn. 
09.02.2004r 

   

212 
XI/108/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 

działki nr 8/6, zabudowy 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

459 z dn. 
09.02.2004r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_111_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_110_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_109_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_108_03.pdf


jednorodzinnej terenu działki nr 
29/5, terenów rekreacji - plac 
zabaw, korty tenisowe oraz 
boisko do piłki koszykowej 
terenów działek nr 220/3 i 

225/15, obręb Wilków 

211 
XI/107/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dolesienia 
terenu działki nr 276/3, obręb 

Rzymówka 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

458 z dn. 
09.02.2004r 

   

210 
XI/106/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 
działki nr 549 i 550/6, terenu 

pod drobną wytwórczość i 
składy o małym stopniu 

uciążliwości oraz 
mieszkalnictwo dla działki nr 

425, obręb Rokitnica 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

457 z dn. 
09.02.2004r 

   

209 
XI/105/03 

30.12.2003r 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dolesienia 
terenu działki nr 627/22, obręb 

Prusice 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

456 z dn. 
09.02.2004r 

   

208 
XI/104/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 
działki nr 220/3, działalności 

turystycznej, usługi hotelowe i 
mieszkalnictwo na części działki 

nr 583/46 (nowy podział 
639/46, 640/46 i 641/46) 
zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej ze świetlica 
terenu działki nr 322, zabudowy 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

455 z dn. 
09.02.2004r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_107_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_106_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_105_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XI_104_03.pdf


zagrodowej terenu działek 
287/5 i 288 (część), zabudowy 

przemysłowej terenu działek nr 
351/2 i 390/1, obręb Prusice 

207 
XI/103/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 

działki nr 49/2, obręb Podolany 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

454 z dn. 
09.02.2004r 

   

206 
XI/102/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 

działki nr 154, obręb Nowa 
Wieś Złotoryjska 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

453 z dn. 
09.02.2004r 

   

205 
XI/101/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
jednorodzinnej terenu działki nr 

135/5, obręb Łaźniki 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

452 z dn. 
09.02.2004r 

   

204 
XI/100/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 

działek nr 488/3 i 499/2, 
zabudowy mieszkaniowej ze 

świetlicą wiejską terenu działki 
nr 954/104, ośrodek 

wypoczynkowo-rekreacyjny z 
hotelem na terenie działek 

899/2, 899/23, 899/25, 900, 
901/1, 902/3, 902/4, obręb 

Lubiatów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

451 z dn. 
09.02.2004r 

   

203 
XI/99/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dolesienia 
terenu działki nr 214/63, obręb 

Leszczyna 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

450 z dn. 
09.02.2004r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/103.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/102.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/101.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/100.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/99.doc


202 
XI/98/03 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 

działki nr 47/1 obręb Leszczyna 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

449 z dn. 
09.02.2004r 

   

201 
XI/97/2003 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkalno- usługowej terenu 

działki nr 59/16, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

terenu działki nr 125, obręb 
Kozów 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

448 z dn. 
09.02.2004r 

   

200 
XI/96/2003 

30.12.2003r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dolesienia 
terenu działki nr 154 obręb 

Jerzmanice Zdrój 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

447 z dn. 
09.02.2004r 

   

199 
XI/95/03 

30.12.2003r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego ujęcia wody dla 
szpitala dla terenu działki nr 

316/7, zabudowy 
mieszkaniowej z usługami dla 
terenu działki nr 392, rekreacji 
związanej z płukaniem złota dla 

terenu działek nr 214 i 215, 
ogródków przydomowych dla 

terenu działki nr 648/21, obręb 
Jerzmanice Zdrój 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

446 z dn. 
09.02.2004r 

   

198 
XI/94/03 

30.12.2003r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego terenów 
rekreacyjnych - plac zabaw, 

korty tenisowe, boisko do piłki 
koszykowej terenu działki nr 
255/37, pełnowymiarowego 

boiska do piłki nożnej dla 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

445 z dn. 
09.02.2004r 

   

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/98.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/97.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/96.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/95.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/94.doc


terenu działki nr 256/6 obręb 
Gierałtowiec 

197 
XI/93/03 

30.12.2003r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej -jednorodzinnej 

terenu działek nr 48, 103, 
104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 

105/3 i246/20, zabudowy 
mieszkalno-usługowej terenu 
działki nr 134/5, terenu placu 
manewrowego dla autobusów 

szkolnych na działce nr 51, 
terenu działki nr 152/17 na cele 

produkcyjne, usługowe, 
składowe, handlowe, usługi 

gastronomiczne i hotelarskie, 
obręb Gierałtowiec 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

444 z dn. 
09.02.2004r 

   

196 
XI/92/03 

30.12.2003r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej z usługami dla 

terenu działek nr 297/2 i 444/2, 
mieszkalnictwa 

jednorodzinnego z możliwością 
utworzenia gospodarstwa 

agroturystycznego i zakładu 
rzemieślniczego o małej 

uciążliwości dla terenu działki 
442 w obrębie Brennik 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 25, poz. 

443 z dn. 
09.02.2004r 

   

 
195 X/89/03 

01.12.2003r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od środków 

transportowych 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 229, poz. 

3519 z dn. 
12.12.2003r 

 

Uch. Nr 
XI/80/07 

RG Z-ja z dn. 
26.11.2007r 

 

 
194 X/82/03 

28.11.2003r. 

ustalenia wysokości stawki 
podatku od posiadania psów, 

określenia zasad jego ustalania i 
poboru, terminów płatności 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 229, poz. 

3517 z dn. 
12.12.2003r 

 

Uch. Nr 
IV/30/07 

RG Z-ja z dn. 
31.01.2007r 

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/93.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/92.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/X_89_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/XI_80_07.doc
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/82_1.jpg
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2007/IV_30_07.doc


oraz określenia inkasentów 

 
193 X/81/03 

28.11.2003r. 
kreślenia wzorów formularzy na 

podatek od nieruchomości 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 229, poz. 

3516 z dn. 
12.12.2003r 

 

Uch. Nr 
XI/94/2011 

RG Z-ja z dn. 
24.11.2011r 

 

 
192 X/80/03 

28.11.2003 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 229, poz. 

3515 z dn. 
12.12.2003r 

 

Uch. Nr 
XX/182/04 

RG Z-ja z dn. 
24.11.2004r 

 

 
191 X/79/03 

28.11.2003r. 
określenia wzorów formularzy 

na podatek rolny 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 229, poz. 

3514 z dn. 
12.12.2003r 

 

Uch. Nr 
XI/93/2011 

RG Z-ja z dn. 
24.11.2011r 

 

 
190 X/78/03 

28.11.2003r. 

obniżenia ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na 

rok 2004 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 229, poz. 

3513 z dn. 
12.12.2003r 

 
Obowiązywała 
tylko w 2004r. 

 

189 
VII/60/2003 
26.06.2003 

zwolnień w podatku od 
nieruchomości 

 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 119, poz. 

2143 z dn. 
17.08.2003r 

   

188 
V/38/03 

13.03.2003r. 

ustalenia dziennych stawek 
opłaty  targowej na terenie 

gminy 
 

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 46, poz. 

1092 z dn. 
23.04.2003r 

 

uchwałą Nr 
XI/123/2015 RG Z-

ja  z dn. 
20.11.2015r. 

 

187 
V/37/03 

13.03.2003r. 
Statutu Gminy Złotoryja  

Dz. Urz. Woj. 
Dolnośl. Nr 53, poz. 

1227 z dn. 
07.05.2003r 

   

 

http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/X_81_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/Uchwaly_2011/XI_94_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/X_80_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/XX_182_04.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/X_79_03.pdf
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2011/XI_93_2011.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/78_1.jpg
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/VII_60_03.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/files/uchwaly_2003/38_1.jpg
http://bip.zlotoryja.com.pl/files/Uchwaly_2015/XI_123_2015.pdf
http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/?a=1&id=10366


Wcześniejsze akty prawa miejscowego nie posiadają wersji elektronicznej, a ich wersję 

papierową można przeglądać na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy w Złotoryi, al. Miła 4, 

pok. nr 10. 


