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NA BIP 

 

1. Przyjęto i zaewidencjonowano 43 deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi . 

2. Wysłano 7 informacji o nadaniu indywidualnego konta bankowego dla opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnego. 

3. Wysłano 5 wezwań do złożenia wyjaśnień lub złożenia nowej deklaracji z powodu urodzenia 

i zameldowania dziecka. 

4. Zakupiono pojemniki na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Legnickie Pole. 

5. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie studium oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, 

Kłębanowice i podpisano umowę. 

6. Wydano od 01 lutego do 20 marca 2023r. 

• 12- zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania; 

• 2 – wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

• 12 – wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

7. Wydano 7 pism dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

8. Wydano 4 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów nieruchomości 

9. Wysłano zawiadomienia do organów uzgadniających ws. zmiany studium oraz mpzp dla 

wybranych obszarów Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice. 

10.  Podpisano jedną umowę dzierżawy. 

11. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki w Bartoszowie. 

12. Wznowiono granicę drogową we wsi Psary dla działki 260 obręb Gniewomierz. 

13. Wydano na wniosek dokumenty ws. nieruchomości z archiwum zakładowego. 

14.  Zamówiono tablicę kierunkową  z numeracją nieruchomości dla osiedla nowo 

wybudowanych domów w m. Taczalin. 

15. Wydano zgodę na zorganizowanie imprezy przy remizie w Raczkowej w dniach 23-

24.06.2023 r. 

16. Wyrażono zgodę na wzięcie udziału w konkursie grantowym pn. "Wspólnie dla regionu" 

przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Mikołajowice, w celu pozyskania środków na 

zagospodarowanie w/w działki. 
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17. Zamówiono 5 transportów paliwa stałego w celu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy. 

18. Zlecono wycenę lokalu nr 4 w budynku nr 1 w Raczkowej. 

19. Zlecono wycenę działek 79/3 i 79/4 w obrębie Raczkowa w celu zakupu drogi. 

20. Wydano dwie informacje dot. nadanego numeru porządkowego dla nieruchomości. 

21. Rozpoczęto procedurę ustanowienia służebności przejazdu przez działkę gminną przy ulicy 

Bajdara w Legnickim Polu. 

22. Wydano uzgodnienie na prowadzenie prac w pasie drogi wewnętrznej oraz na umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 8/3, 198/2 dr, 305/5 

obręb 0011 Mikołajowice. 

23. Podpisano porozumienie oraz umowa darowizny z Fundacją Zwierz mające na celu 

wprowadzenie lokalnych działań prowadzących do zlikwidowanie zjawiska bezdomności 

zwierząt. 

24. Podpisano umowę ze schroniskiem w Świdnicy, które prowadzi całodobowy dyżur personelu 

celem podejmowania zgłoszeń wyłapywania, udzielenia pomocy zwierzętom z wypadków 

drogowych i nie tylko. 

25. Sporządzony został projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki  nad zwierzętami 

bezdomnymi na terenie Gminy Legnickie Pole na 2023 rok. 

26. Wydane zostały deklaracje dla rolników z terenu Gminy Legnickie Pole celem ustalenia 

zapotrzebowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej.  

Ilość deklaracji złożonych – 41. 

27. Wydano od 01 lutego do 22 marca 2023r.  

2 – decyzje zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów 

1 – zlecenie dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

3 – wnioski dot. wydania dla gminy zezwolenia na usunięcie drzewa  

Ilość wniosków jaka wpłynęła od 01 lutego 2023r do 22 marca 2023r. wynosi 12 w tym 12 

oględzin w sprawie zezwolenia na wycinkę drze lub krzewów. 

28. Prowadzone jest postepowanie ws. wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z 

miejsca nie przeznaczonego do ich składowania w m. Bartoszów. 
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