
                      

U C H W A Ł A   N R   XXIV/190/13 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC  

z dnia 5 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał Rady Gminy Bolesławiec 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21. Poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,  Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 
567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 
 i Nr 232, poz. 1378) 

 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity następujących uchwał: 

1) Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,  
należących do kompetencji Rady Gminy, 

2) Nr XIV/98/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie  
ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 
§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy  
Bolesławiec w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                  Bogusław Uziej 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały: 
 

1. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, 
należących do kompetencji Rady Gminy. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego 

zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatyw-

nych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. 

W tekście jednolitym uchwały XVI/106/2008 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 

kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieru-

chomości, należących do kompetencji Rady Gminy zostały uwzględnione zmiany wpro-

wadzone uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/110/12 z dnia 6 czerwca 2012 r.  

 
2. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego 

zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatyw-

nych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w dzienniku 

urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. 

W tekście jednolitym uchwały Nr XIV/98/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia  

11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  

zostały uwzględnione zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  

Nr XVII/122/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.  

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych. 

 

 


