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2243
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Dusznikach Zdroju
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102,
poz. 1055) zarządza się, co następuje:
§1
1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Dusznikach Zdroju w okręgu wyborczym nr 3, w
związku z wygaśnięciem mandatu radnej Magdaleny
DEC,
stwierdzonym
uchwałą
tej
Rady
nr XXXIV/177/2005 z dnia 24 maja 2005 r.
2. W okręgu wyborczym nr 3 wybiera się 1 radnego.

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§2
Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na
niedzielę 21 sierpnia 2005 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

§3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad

STANISŁAW ŁOPATOWSKI
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Poz. 2243 i 2244
Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2005 r.
(poz. 2243)

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 22 czerwca 2005 r.



do 2 lipca 2005 r.



do 7 lipca 2005 r.



do 22 lipca 2005 r.
00
do godz. 24
do 31 lipca 2005 r.



do 6 sierpnia 2005 r.



do 7 sierpnia 2005 r.
19 sierpnia 2005 r.
00
o godz. 24
20 sierpnia 2005 r.
21 sierpnia 2005 r.
00
00
godz. 6 –20




powołanie przez Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój obwodowej komisji wyborczej
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze
i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach Zdroju
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju spisu wyborców
zakończenie kampanii wyborczej




przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
głosowanie

Treść czynności




podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w
okręgu wyborczym
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym,
jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach Zdroju
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Miejskiej Komisji Wyborczej
w Dusznikach Zdroju
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach Zdroju list kandydatów na radnego

2244
UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania
rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych
lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za
pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz.
1688,
Nr
214,
poz.
1806,
z
2003
r.
Nr
162,
poz. 1568) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), art. 5, art.
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipa 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 z 2000 r., poz. 718 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:
§1
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Ustala się warunki całkowitego i częściowego zwalniania
rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z obowiązku ponoszenia opłat
za
pobyt
dzieci
umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa
o ustawie  oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001).

Poz. 2244 i 2245

Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy,
2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§4
Starosta może częściowo zwolnić z opłaty, o której mowa
w art. 81 ust. 1 ustawy, jeżeli:

§3
Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi w % kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2)
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300%
§5
Przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny, niezależnie od
jej dochodu, starosta może wziąć pod uwagę następujące okoliczności:
1) ponoszenie przez rodziców opłat za innych członków
rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej,
2) udokumentowaną długotrwałą chorobę,
3) niepełnosprawność,
4) wychowywanie innego dziecka,
5) zdarzenia losowe,
6) klęskę żywiołową.

Wysokość zwolnienia z opłat
określona w %
99%90%
89%70%
69%50%
49%0%

lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami
dziecka z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dzieci
umieszczonych
w
placówkach
opiekuńczowychowawczych.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

§6
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XX/132/04 Rady Powiatu Wrocławskiego z
dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby
pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
GRZEGORZ ROMAN

2245
UCHWAŁA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania
rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej, o której mowa
w art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w rodzinie zastępczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz.
1688,
Nr
214,
poz.
1806,
z
2003
r.
Nr
162,
poz. 1568) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), art. 5, art.
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów
prawnych
(Dz.
U.
Nr
62
z
2000
r.,
poz. 718 z późn. zm.) Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:
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§1
Ustala się warunki całkowitego i częściowego zwalniania
rodziców biologicznych z obowiązku ponoszenia opłat za
pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa
o ustawie  oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001).

Poz. 2245 i 2246

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy,
2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§4
Starosta może częściowo zwolnić z opłaty, o której mowa
w art. 79 ust. 1 ustawy, jeżeli:

§3
Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, jeżeli:
Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi w % kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2)
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300%
§5
Przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny, niezależnie od
jej dochodu, starosta może wziąć pod uwagę następujące okoliczności:
1) ponoszenie przez rodziców opłat za innych członków
rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej,
2) udokumentowaną długotrwałą chorobę,
3) niepełnosprawność,
4) wychowywanie innego dziecka,
5) zdarzenia losowe,
6) klęskę żywiołową.

Wysokość zwolnienia z opłat
określona w %
99%90%
89%70%
69%50%
49%0%

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

§6
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XX/131/04 Rady Powiatu Wrocławskiego z
dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
GRZEGORZ ROMAN

2246
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
wierzytelności Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój przez jednostki organizacyjne
Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Świeradów Zdrój uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 104

– 9396 –

§1
Ustala się tryb i warunki umarzania, odraczania spłaty i
rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój.
§2
Uchwała dotyczy wierzytelności, które nie podlegają
przepisom ustawy z dnia 29 listopada 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a w szczególności dotyczy wierzytelności ze sprzedaży usług, robót, towarów, opłat wynikających
ze
stosunków
cywilnoprawnych,
z decyzji administracyjnych, kar, grzywien stanowiących
dochód wymienionych jednostek.

2.

3.

§3
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) decyzji – rozumie się przez to oświadczenie woli
uprawnionego ze względu na charakter należności
podmiotu w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności;
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej;
3) gminnej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez
to jednostkę budżetową lub zakład budżetowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 1998
r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
4) należności pieniężnej – rozumie się przez to należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przysługujące Gminie Miejskiej
Świeradów Zdrój;
5) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to
kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych;
6) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Miejską
Świeradów Zdrój, w tym gminne jednostki organizacyjne.
§4
1. Należności pieniężne mogą być umarzane w stosunku
do dłużników, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się bezskuteczne;
2) dłużnik został wykreślony z rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można byłoby egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) dłużnik będący osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów albo pozostawił mienie, którego łączna
wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3krotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie;

4.
5.

Poz. 2246

4) sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości z uwagi na niewystarczalność majątku nawet na zaspokojenie
kosztów postępowania;
5) roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność
główną uregulował w całości i wykazał, że jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna, że spłata odsetek
nie może odbyć się bez znaczącego uszczerbku
dla niego i jego rodziny.
Jeżeli ściągnięcie całości należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, należność główna wraz z odsetkami może
zostać umorzona.
Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie
więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności,
określa się termin zapłaty pozostałej części należności.
Umorzenie następuje z urzędu lub na pisemny wniosek dłużnika.
§5

1. Na wniosek dłużnika termin zapłaty należności może
zostać odroczony lub zapłata tej należności może zostać rozłożona na raty, o ile przemawiają za tym
względy społeczne lub gospodarcze.
2. Gdy od należności, która ma podlegać rozłożeniu na
raty lub odroczeniu płatności przysługują odsetki za
opóźnienie, jej rozłożenie na raty lub odroczenie płatności można uzależnić od uprzedniego uiszczenia
przez dłużnika odsetek należnych do dnia rozłożenia
wierzytelności głównej na raty lub odroczenia.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do oznaczonego w decyzji terminu spłaty.
4. Jeżeli dłużnik nie zapłaci którejkolwiek z rat do dnia
płatności kolejnej raty lub nie spłaci należności w wyznaczonym terminie, niezapłacona reszta należności
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami od
dnia rozłożenia należności na raty lub odroczenia.
§6
1. Organem uprawnionym do umarzania wierzytelności,
odraczania terminów płatności lub rozkładania należności na raty jest Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój
oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych mogą samodzielnie podjąć decyzję o:
1) umorzeniu wierzytelności , której kwota główna nie
przekracza 5.000,00 zł;
2) rozłożeniu na raty wierzytelności nieprzekraczającej 5.000 zł, maksymalnie na okres 24 miesięcy;
3) odroczeniu terminu zapłaty wierzytelności do kwoty
nieprzekraczającej 5.000 zł, maksymalnie na okres
do 30 miesięcy.
3. We wszystkich pozostałych przypadkach do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych upoważniony jest Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój.
§7
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują
decyzje wymienione w § 6 na pisemny udokumen-
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towany wniosek dłużnika, z tym że w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności z dłużnikiem
zawierane jest porozumienie określające:
1) ilość rat i termin ich zapłaty,
2) oprocentowanie niespłaconej części wierzytelności
w wysokości 50% odsetek ustawowych w stosunku
rocznym, przy czym odsetki płatne są wraz z płatnością kolejnej raty należności głównej.
2. W przypadku zgonu dłużnika lub niemożności jego
odnalezienia kierownicy jednostek organizacyjnych
mogą działać z urzędu. Postanowienia § 8 stosuje się
odpowiednio.
§8
Udokumentowanie spełnienia przesłanek z § 4 mogą
stanowić między innymi:
1) wywiad środowiskowy,
2) odcinek renty lub emerytury,
3) zaświadczenie o zarobkach,
4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,
5) zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składek,
6) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji,
7) oświadczenie o stanie majątkowym,
8) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy,
9) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
10) akt zgonu,
11) orzeczenia lub decyzje likwidujące dłużnika,
12) orzeczenie o upadłości dłużnika.
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2. Informacje o strukturze umorzeń Burmistrz Miasta
Świeradów Zdrój będzie przedstawiał kwartalnie Radzie Miasta.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Świeradów Zdrój.
§ 11
Traci moc uchwała nr VII/55/2000 Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Świeradów Zdrój z
tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
§ 12
Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg niezałatwione do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejsza uchwałą.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Świeradów Zdrój.

§9
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przedkładania informacji pisemnej do 20 każdego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału o
stosowaniu tej uchwały i jej skutkach finansowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
MARIUSZ KIEDRZYN

2247
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubawka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 3
ust. 3 i art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 281, poz. 2781) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala:
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§1
Wprowadza się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie
Lubawka.
§2
1. Regulamin określa:
a) Postanowienia ogólne.
b) Uprawnionych do wnioskowania oraz korzystania z
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
c) Rodzaje oraz formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
d) Sposób określenia wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
e) Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i
cofania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
f) Okresy i formy płatności stypendium szkolnego i
zasiłku szkolnego.
Przepisy przejściowe.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie, oznacza to
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§3
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
§4
1. Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
z zastrzeżeniem ust. 3, są zamieszkali na terenie
gminy Lubawka:
1.1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24
roku życia,
1.2. wychowankowie publicznych i niepublicznych
ośrodków
umożliwiających
dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu
ukończenia obowiązku nauki,
1.3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
1.4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej –
zwani dalej uczniami, wychowankami ośrodka,
słuchaczami.
2. Osoby określone w ust. 1 uprawnione są do otrzymania stypendium szkolnego, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacja materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w ro-
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dzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności
wypełniania
funkcji
opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Prawo do otrzymania stypendium szkolnego posiada
także uczeń, wychowanek ośrodka, słuchacz, który
otrzymuje inne stypendium socjalne ze środków publicznych,
ale
wysokość
tego
stypendium
i innego stypendium socjalnego ze środków publicznych nie może przekraczać w okresie roku szkolnego
wysokości ustalonej zgodnie z postanowieniami § 8
ust. 3 regulaminu.
4. Uprawnionym do otrzymania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego
jest uczeń, wychowanek ośrodka, słuchacz o którym
mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu, znajdujący się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 4).
§5
1. Wnioskodawcami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym mogą być:
a) rodzice albo pełnoletni uczeń, wychowanek ośrodka, słuchacz
b) dyrektor szkoły, ośrodka, kolegium o którym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być
przyznawana z urzędu.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 5).
§6
1. Stypendium szkolne może być udzielone:
1.1. dla uczniów, wychowanków ośrodków i słuchaczy w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrywania
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników i literatury fachowej
(specjalistycznej), programów edukacyjnych,
materiałów,
przyborów
i sprzętu,
1.2. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrywania
kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania w zakresie
z opłat stałych uiszczanych na rzecz szkół,
kolegium za naukę (czesnego),
b) całkowitego lub częściowego pokrywania
kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania w zakresie dojazdu do szkoły, kolegium oraz zakwaterowania w internacie lub domu studenckim,
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c) całkowitego lub częściowego pokrywania
kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania w zakresie
żywienia w stołówce szkolnej lub studenckiej.
2. Stypendium szkolne może być także udzielone
uczniom, wychowankom ośrodków, słuchaczom w
formie świadczenia pieniężnego pod warunkiem, że
nie jest możliwym udzielenie dla uczniów, wychowanków ośrodków stypendium w formie określonej w ust.
1, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie określonej w ust. 1 pkt 1 i 2, a także słuchaczy wówczas
gdy udzielenie stypendium określonego w ust. 1 pkt 1
i 2 jest niecelowe.
3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub
kilku formach jednocześnie.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 6 ust. 3).
§7
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 7).
§8
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być
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większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy
z
dnia
12
marca
2004
r.
o pomocy społecznej.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza uprawniającą
do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na
zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tym że
do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy.
3. Uczeń, wychowanek ośrodka, słuchacz który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne
w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 8 ust. 1, 2, 3).
4. Wysokość miesięczną stypendium szkolnego dla
uczniów, wychowanków ośrodka, słuchaczy z zastrzeżeniem jak ust. 10, przy uwzględnieniu kryterium
dochodowego i kryterium zaistnienia innych niż kryterium dochodowe okoliczności o których mowa w § 4
ust. 2 regulaminu ustala się poprzez sumowanie naliczeń z tabeli nr 1 i tabeli nr 2.
5. Miesięczną kwotę dla ustalenia wysokości stypendium
o którym mowa w ust. 4 przy uwzględnieniu kryterium
dochodowego ustala się w sposób określony:

Tabela nr 1. Zasady ustalania wysokości stypendium w części zależnej od kryterium dochodowego
Miesięczna procentowo określona wielkość kwoty przy
uwzględnieniu kryterium dochodowego do ustalenia miesięcznej
wysokości stypendium socjalnego
do 10% miesięcznej maksymalnej wysokości dochodu na osobę 220% najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium
w rodzinie ucznia uprawniającego do zasiłku szkolnego
szkolnego
powyżej 10% do 50% miesięcznej maksymalnej wysokości 110% najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do zasiłku szkolnego
szkolnego
powyżej 50% miesięcznej maksymalnej wysokości dochodu na 100% najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium
osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do zasiłku szkolnego
szkolnego
Miesięczna wielkość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia

6. Miesięczną kwotę dla ustalenia wysokości stypendium
szkolnego przy uwzględnieniu kryterium zaistnienia
okoliczności o których mowa w § 4 ust. 2 regulaminu
to jest bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętno-

ści wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm
lub
narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe – ustala się w sposób określony w tabeli nr 2.

Tabela Nr 2. Zasady ustalania wysokości stypendium w części zależnej od kryterium okoliczności, o których mowa
w § 4 ust. 2 regulaminu.
Ilość okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2
regulaminu, stanowiących przesłanki uzasadniające przy-

Miesięczna procentowo określona wielkość kwoty przy
uwzględnieniu kryterium okoliczności dla ustalenia mie-
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znanie stypendium szkolnego
1 okoliczność
2 okoliczności
3 i więcej okoliczności
7. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia,
wychowanka ośrodka, słuchacza z rodzin, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – o ile nie jest możliwe ustalenie wysokości
dochodu na członka rodziny, z zastrzeżeniem jak w
ust. 9, ustala się poprzez sumowanie kwoty najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium
szkolnego i kwoty ustalonej na podstawie niniejszego regulaminu, przy uwzględnieniu zaistnienia okoliczności o których mowa w § 4 ust. 2 regulaminu.
8. Miesięczna kwotę dla ustalenia stypendium o którym
mowa w ust. 7 przy uwzględnieniu kryterium zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2, regulaminu ustala się sposób określony w ust. 6.
9. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia,
wychowanka ośrodka, słuchacza, którego trudna sytuacja życiowa w związku z niskimi dochodami na
osobę w rodzinie nie wynika z występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub
długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności
wypełniania
funkcji
opiekuńczowychowawczych, alkoholizmu, narkomani, zdarzenia
losowego, a także faktu, że rodzina jest niepełna
ustala się w wysokości najniższej ustawowej miesięcznej stawki stypendium szkolnego.
10. Ustaloną na podstawie ust. 4–9 wysokość stypendium, zaokrągla się do pełnych złotych.
11. Ustalona na podstawie ust. 4–9 wysokość stypendium w przypadku otrzymywania przez ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza innego stypendium o
charakterze socjalnym, ulega korekcie w taki sposób, by łączną wysokość tego stypendium i innego
stypendium o charakterze socjalnym była zgodna z
postanowieniami ust. 3.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 8 ust. 11).
§9
1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 9 ust. 1).
2. Wysokość zasiłku szkolnego w granicach i na zasadach określonych w ust. 1 ustala każdorazowo Burmistrz Miasta, przy uwzględnieniu przejściowej trudnej
sytuacji materialnej ucznia, wychowanka ośrodka,
słuchacza z powodu zaistnienia zdarzenia losowego.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 9 ust. 2 we fragmencie „w granicach i na zasadach
określonych w ust. 1”).
§ 10
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sięcznej wysokości stypendium szkolnego
10% najniższej ustawowej miesięcznej stawki
stypendium szkolnego
20% najniższej ustawowej miesięcznej stawki
stypendium szkolnego
30% najniższej ustawowej miesięcznej stawki
stypendium szkolnego
1. Pomoc o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz
Miasta Lubawka z urzędu lub na wniosek.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności
następujące informacje i dokumenty:
2.1. imię i nazwisko ucznia, wychowanka ośrodka,
słuchacza, oraz jego rodziców,
2.2. miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka
ośrodka, słuchacza,
2.3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia
pomocy materialnej ,
2.4. nazwę i adres szkoły, ośrodka, kolegium w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo do którego uczęszcza,
2.5. wydane przez właściwy organ skarbowy lub zakład pracy zaświadczenia o wysokości  ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust.
3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społeczne  dochodów uzyskanych
przez członków rodziny,
2.6. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego rodzice korzystają ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej – wydane przez właściwy
ośrodek pomocy społecznej,
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.09146/84/05 z dnia 30 maja 2005 r. do WSA
o stwierdzenie nieważności § 10 ust. 2 pkt 6).
2.7. inne dokumenty poświadczające dochody
członków rodziny,
2.8. informację o rodzaju świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca,
2.9. informację o pożądanej formie świadczenia
pomocy materialnej, innej niż forma pieniężna,
2.10. informację o liczbie osób w rodzinie ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza.
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych do dnia 15 października danego
roku szkolnego w Urzędzie Miasta Lubawka, ul. Plac
Wolności 1 lub przekazuje za pośrednictwem poczty
albo w innej formie w tym w formie elektronicznej na
adres lubawka@lubawka.net.pl, ale wówczas wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od
daty złożenia wniosku w innej formie, uzupełnić ten
wniosek poprzez przekazane oryginału wymaganego
zaświadczenia o wysokości dochodów lub o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-6/84/05 z
dnia 30 maja 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności
§ 10 ust. 3 we fragmentach: „...do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów
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nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jężyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia
15 października danego roku szkolnego...”, „...ale wówczas wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni
od daty złożenia wniosku w innej formie uzupełnić ten
wniosek poprzez przekazanie oryginału wymaganego
zaświadczenia o wysokości dochodów lub o korzystaniu
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”).
4. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie Miasta Lubawka, ul. Plac Wolności 1 lub w innych formach, określonych w ust. 4, w terminie nie dłuższym
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego,
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. W uzasadnionych przypadkach przyznanie stypendium szkolnego może nastąpić na wniosek złożony po
upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. Wniosek oraz załączniki do wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie podlegają opłacie skarbowej.
§ 11
1. Analiza przedłożonego wniosku polega na sprawdzeniu zgodności formy i treści wniosku w aspekcie wymogów prawa określonych w szczególności w ustawie
i niniejszym regulaminie.
2. Ocena przedłożonego wniosku odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz czynności
urzędowych w ramach których burmistrz Miasta winien:
2.1. sprawdzić na podstawie prowadzonej ewidencji
zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego
w
zakresie
imienia
i nazwiska ucznia i jego rodziców, oraz miejsca
zamieszkania ucznia, a także czy uprawniony
do uzyskania stypendium nie zakończył już
spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki albo nie ukończył 24 roku życia,
2.2. sprawdzić zgodność wykazanej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia w aspekcie
miesięcznej
–
określonej
w
trybie
i na zasadach określonych w § 8 ust. 1 regulaminu – wysokości dochodu na osobę w rodzinie
ucznia, uprawniającej do ubiegania się o stypendium,
2.3. uzyskać opinię dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium do którego uczeń, wychowanek ośrodka,
słuchacz uczęszcza,
2.4. przyjąć – oświadczenie o niekorzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w
przypadku
przedłożenia
zaświadczenia
o wysokości dochodów z zakładu pracy lub
urzędu skarbowego , oświadczenie wnioskodawcy o ujawnieniu wszystkich dochodów rodziny, a także oświadczenie o niekorzystaniu z
innych stypendiów o charakterze socjalnym ze
środków
publicznych,
lub
o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
2.5. z podaniem czasookresu jego przyznania, łącznej i miesięcznej wysokości stypendium, oraz
wskazaniem podmiotu, który to stypendium
przyznał,
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2.6.

ocenić wskazane inne okoliczności, niż kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania
stypendium szkolnego.
3. W przypadku niezgodności podanych we wniosku
danych ze stanem faktycznym, wynikającym z posiadanych przez Burmistrza Miasta ewidencji, wnioskodawca stypendium zobowiązany jest do uprawdopodobnienia przedstawionych informacji, poprzez przedłożenie dowodów lub oświadczeń.
4. W opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 3, pożądanym jest
– oprócz stwierdzeń uogólniających  wskazanie okoliczności które spowodowały lub mogły spowodować
trudną sytuację materialną, a także potrzeb edukacyjnych ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, oraz
możliwości ich realizacji przez opiniodawcę.
§ 12
1. O ustaniu przyczyny, która stanowiła podstawę do
przyznania stypendium szkolnego rodzice ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza lub pełnoletni uczeń,
słuchacz obowiązani są niezwłocznie powiadomić
Burmistrza Miasta Lubawka.
2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1, ciąży również na
dyrektorze szkoły, ośrodka, kolegium o którym mowa
w § 4 regulaminu w przypadku gdy powezmą informację o ustaniu przyczyny, która stanowiła podstawę
przyznania stypendium.
3. Podstawą wstrzymania lub cofnięcia stypendium
szkolnego jest ustanie przyczyn, które stanowiły podstawę dla jego przyznania.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie i na
zasadach określonych w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby
dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz Miasta może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 13
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej.
2. Od decyzji o przyznaniu lub odmowy przyznała pomocy materialnej, oraz wstrzymaniu i cofnięcia tej pomocy służy odwołanie.
§ 14
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium nauki języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy
niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne i jednorazowo, o ile wymaga tego forma stypendium szkolnego, z tym że
kwota stypendium szkolnego w danym roku szkolnym
nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności
miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wyso-
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kości, a w przypadku kolegium nauczycielskiego, kolegium nauki języków obcych, kolegium pracowników
służb społecznych dziewięciokrotności miesięcznego
stypendium szkolnego w pełnej wysokości.
3. Zasiłek szkolny może być udzielany raz, lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.
§ 15
1. Udzielenie stypendium w formie określonej w § 6 ust.
1 pkt 1 lit. a regulaminu może następować poprzez
całkowitą lub częściową refundację poniesionych
kosztów zajęć edukacyjnych, na podstawie wniosku o
refundację i faktury przedłożonej przez usługodawcę.
2. Udzielenie stypendium w formie określonej w § 6 ust.
1 pkt 1 lit. b regulaminu może następować poprzez
zakup i przekazanie za pośrednictwem szkoły, ośrodka wychowawczego, kolegium, uprawnionemu do stypendium, określonych w decyzji o przyznaniu stypendium rzeczy albo poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków na podstawie odpowiednich
faktur potwierdzających poniesione wydatki. Pożądanym jest, by pomoc rzeczowa nastąpiła w sposób jednorazowy.
3. Przekazanie pomocy rzeczowej winno być potwierdzone protokołem przekazania i przyjęcia tej pomocy.
4. Podstawowym sposobem udzielenia stypendium, w
formie określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 regulaminu, jest
całkowita lub częściowa refundacja uprzednio zaakceptowanych wydatków związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania, na podstawie
wniosku o refundację i faktury przedłożonej przez
ustalonego usługodawcę lub uprawnionego do stypendium, a w przypadku kosztów związanych z transportem, na podstawie wniosku uprawnionego i biletów
komunikacji publicznej – rachunku ,faktury.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uprawnionego do stypendium, Burmistrz Miasta
może udzielić z góry pomocy w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia przyszłych kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do
wysokości określonej w decyzji o przyznaniu stypendium, ale w takim przypadku na uprawnionym – pod
rygorem żądania zwrotu pobranego stypendium – ciąży obowiązek wykazania i rozliczenia kosztów w terminie ustalonym w decyzji o przyznaniu stypendium.
6. Udzielenie stypendium w formie określonej w § 6 ust.
2 regulaminu następuje poprzez przekazanie uprawnionemu do stypendium, świadczenia pieniężnego na
zasadach i do wysokości określonej w decyzji o przyznaniu stypendium na wskazany rachunek oszczęd2. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu odbywają się w trybie określonym dla jego podjęcia.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Lubawka.
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nościowo-rozliczeniowy, jednorazowo, lub w ratach
miesięcznych.
7. W uzasadnionych przypadkach udzielone stypendium
w formie świadczenia pieniężnego może być pobierane przez uprawnionego do stypendium w sposób
wskazany przez Burmistrza Miasta.
8. W przypadku występowania w rodzinie ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza uprawnionego do stypendium zjawiska alkoholizmu, narkomani lub braku
umiejętności wypełniania przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczych, stosowanymi w ramach stypendium sposobem pomocy powinno być przede
wszystkim refundowanie kosztów na rzecz ustalonego
usługodawcy oraz przekazywanie uczniowi, wychowankowi ośrodka, słuchaczowi pomocy rzeczowej za
pośrednictwem szkoły, ośrodka, kolegium.
§ 16
1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym przyznaje się, w szczególności gdy:
1.1. rodzina ucznia pozbawiona została okresowo
całkowicie dochodów w związku ze zgonem
członka rodziny, który był jedynym członkiem
rodziny zapewniającym jej dochody,
1.2. w związku ze zniszczeniem miejsca zamieszkania ucznia i koniecznością krótkoterminowego przekwaterowania do innego miejsca zamieszkania, co spowodowało konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z
dojazdem do szkoły.
2. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego do
wysokości i na zasadach określonych w decyzji o
przyznaniu zasiłku wypłacany jest uprawnionemu w
sposób wskazany przez Burmistrza Miasta lub udzielany jest poprzez przekazanie świadczenia pieniężnego na wskazany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
3. Przyznanie zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej w szczególności polegać powinno na przekazaniu za pośrednictwem szkoły ośrodka wychowawczego, kolegium, podręczników, przyborów
szkolnych, których uczeń, wychowanek ośrodka słuchacz został pozbawiony w związku z zaistnieniem
zdarzeń losowych.
4. Przekazanie pomocy rzeczowej winno być potwierdzone protokołem przekazania i przyjęcia pomocy.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
§ 19
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF GÓRZKOWSKI
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2248
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu i zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta uczniom oraz studentom będącym mieszkańcami Gminy Miejskiej
Świeradów Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miasta uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się stypendia naukowe, artystyczne i sportowe
Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój, których celem jest
wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów i studentów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój.
§2
1. Uchwała określa zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do uchwały.
§3
O stypendia Burmistrza Miasta mogą ubiegać się
uczniowie oraz studenci zamieszkali na terenie Gminy
Miejskiej Świeradów Zdrój.
§4
1. Osobami, które mogą się ubiegać o przyznanie stypendium są:
1) laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, a na szczeblu powiatowym – finaliści;
2) laureaci konkursów sportowych na szczeblu powiatowym, strefowym oraz finaliści etapów wojewódzkich lub ogólnopolskich;
3) finaliści Mistrzostw Polski, Europy, Świata w sportach indywidualnych i drużynowych oraz członkowie kadry narodowej i olimpijskiej w danej dyscyplinie sportu;
4) laureaci konkursów lub przeglądów artystycznych,
o zasięgu co najmniej powiatowym,
na okres do 10 miesięcy. Stypendium wypłaca się
jednorazowo w miesiącu wrześniu.
§7
1. Wysokość przyznanego stypendium wynosi:
1) w konkursach i olimpiadach przedmiotowych:
a) laureaci na szczeblu powiatowym  do 100%
podstawy stypendium,
b) laureaci bądź finaliści na szczeblu wojewódzkim  do 200% podstawy stypendium.
2) w osiągnięciach sportowych:
a) laureaci na szczeblu powiatowym – do 100%
podstawy stypendium,

5) laureaci bądź finaliści innych wieloetapowych konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.
2. Podstawą ubiegania się o stypendium są osiągnięcia
ucznia/studenta, o których mowa w ust. 1, w roku
szkolnym oraz osiągnięte wyniki w nauce i zachowanie, w którym przyznawane jest stypendium.
§5
Wysokość podstawy stypendium określa corocznie Burmistrz, po ustaleniu w budżecie gminy wysokości kwoty
przeznaczonej na stypendia szkolne Burmistrza na dany
rok szkolny.
§6
1. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem odpowiadającym kryteriom określonym w § 2
mogą składać uprawnione podmioty do dyrektora
szkoły lub placówki w terminie do 10 czerwca każdego roku. Studenci bezpośrednio do Burmistrza Miasta.
2. Dyrektor szkoły, w terminie do 15 lipca przekazuje
zaopiniowany wniosek Burmistrzowi Miasta, wraz ze
stanowiskiem Rady Pedagogicznej.
3. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
a) wychowawcy klasy,
b) instruktorzy zajęć pozalekcyjnych,
c) nauczyciele,
d) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, za pośrednictwem wychowawcy,
e) studenci.
4. Burmistrz po dokonaniu analizy formalnej wniosku,
może przyznać stypendium zgodnie z zasadami określonymi w § 7. Stypendium może być przyznane się
uczniowi/studentowi,
również
absolwentowi,
b) laureaci bądź finaliści na szczeblu strefowym –
do 150% podstawy stypendium,
c) finaliści etapów wojewódzkich – do 200% podstawy stypendium,
d) finaliści etapów ogólnopolskich – do 250% podstawy stypendium,
e) finaliści Mistrzostw Polski, Europy, Świata w
sportach indywidualnych i drużynowych oraz
członkowie kadry narodowej lub olimpijskiej w
danej dyscyplinie sportu – do 350% podstawy
stypendium,
3) w konkursach lub przeglądach artystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym:
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a) laureaci na szczeblu powiatowym – do 100%
podstawy stypendium,
b) finaliści etapów wojewódzkich – do 200% podstawy stypendium,
c) finaliści etapów ogólnopolskich – do 250% podstawy stypendium.
4) w innych wieloetapowych konkursach:
a) laureaci bądź finaliści ogólnopolskich – do
250% podstawy stypendium,
b) laureaci bądź finaliści międzynarodowych – do
300% podstawy stypendium.
§8
1. Wypłaty stypendium ze środków budżetu gminy dokonuje szkoła, której uczniowi zostało przyznane stypendium. Wypłaty stypendium dla studenta dokonuje
Gmina.
2. Lista stypendystów wyłoniona zgodnie z uregulowaniami jest podawana do wiadomości publicznej w
szkołach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świeradów Zdrój oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Świeradów Zdrój.
§ 10
Traci moc uchwała nr XVI/111/2003 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu i zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta uczniom szkół publicznych podstawowych i
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świeradów Zdrój.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
MARIUSZ KIEDRZYN

§9

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
Świeradów Żdrój z dnia 27 kwietnia 2005
r. (poz. 2248)
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2249
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha
uchwala, co następuje:
§1
Z dniem 1 września 2005 roku ustala się następujący
plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych:
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu, przy ulicy Bolesława Limanowskiego 12,
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu, przy ulicy 11 Listopada 75,
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu, przy ulicy Piotra Skargi 49,
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu, przy ulicy
1 Maja 149,
Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Wańkowicza 13,
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu, przy ulicy Głównej 2,
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy
Grodzkiej 71,
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
w Wałbrzychu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ulicy Palisadowej 48,
Publiczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Wałbrzychu w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego, przy ulicy Ignacego Paderewskiego 17,
Publiczne Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu w Zespole
Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, przy Alei Wyzwo-lenia
34.
§2
Ustala się następujące granice obwodów gimnazjów:
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu, przy ulicy
Bolesława
Limanowskiego
12,
–
ulice:
1 Maja od nr 1 do nr 62, A. Pługa, Al. Wyzwolenia,
Aptekarska, Batorego od nr 1 do nr 65, Beethovena,
Buczka, Chrobrego do nr 31, Czajkowskiego Piotra,
Czarneckiego, Czerwonego Krzyża, Dmowskiego,
Dojazdowa, Dworcowa, Edisona, Garbarska, Gdańska, Gen. Zajączka, Glinicka, Karpacka, Kasprzaka,
Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej,
Kopernika, Kossaka, Kościelna, Kościuszki, Królewiecka, Kraszewskiego, Krzywoustego, Kunickiego,
Leśna, Lewartowskiego, Limanowskiego, Lotników,
Lubelska, Łukowa, Mała, Masarska, Matejki, Mickiewicza, Mieroszowska, Młynarska, Niska, Nowogrodzka, Nowy Świat, Ossowskiego, Pankiewicza,
Piastowska, Piłsudskiego do nr 20, Pl. Magistracki,
Pl. Teatralny, Pl. Tuwima, Poleska, Przebieg, Przemysłowa, Raciborska, Dąbrowiecka, Graniczna, Jagiellońska, Kasprowicza, Koszarka, Pl. Bohatrów

Pracy, Reja od nr 1 do nr 3, Rejtana, Rycerska, Rynek, Sienkiewicza, Skarżyska, Skrzetuskiego, Słoneczna, Słowackiego, Solskiego, Spokojna, Straży
Pożarnej, Syrokomli, Szmidta, Szpitalna, Św. Jadwigi, Traugutta, Waryńskiego, Wąska, Wielońskiego,
Wysockiego od nr 1 do nr 6, Wyspiańskiego, Zakopiańska, Zamkowa, Zamoyskiego, Żółkiewskiego,
Moniuszki.
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Wałbrzychu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ulicy 11 Listopada 75,
– ulice: Piłsudskiego od nr 25 dk, od nr 22 dk, 11 Listopada, Bystrzycka od nr 10 dk., Chodkiewicza,
Jodłowa, Kaliska, Karłowicza, Kazury, Kolonia
Trzech Róż, Kombatantów, Namysłowskiego, Ogińskiego, Olimpijska, Osiedleńców, Polna, Pomorska,
Pułaskiego, Radomska, Różana, Sygietyńskiego,
Szczecińska, Świerkowa, Żegiestowska, Rymanowska, Ciechocińska, Orzeszkowej, Truskawiecka, Nałęczowska, Krynicka, Asnyka, Pola, Harcerska, Prusa,
Pl.
Konstytucji
3 Maja, Fredry, Chopina, Kubeckiego, Staszica, Paderewskiego, Pl. Wojska Polskiego, Kostrzewy, Jesienna, Bałtycka, Nowowiejska, Kolonijna, Skarżyńskiego, Pietrusińskiego, Jagiełły, Batorego od nr 66
dk, od nr 67 dk, Kurpiowska, Marconiego, Pocztowa,
Kujawska, Poprzeczna, Śląska, Głogowska, Węglowa, Chrobrego od nr 32 dk, od nr 33 dk, Morcinka,
Przywodna, Madalińskiego, Struga, Przechodnia,
Warmińska, Żytnia, Bogusławskiego, Ślepa, Kręta,
Stara, Psie Pole, Samosierry, Langera, Parkowa,
Kamieniecka, Noworudzka, Osiedle Górnicze,
Strzegomska, Zagórzańska, Głuszycka, Kłodzka.
3. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w
Wałbrzychu, przy ulicy Piotra Skargi 49, – ulice: Beniowskiego, Cicha, Fałata, Głowackiego, Gołębia,
Górna, Hutnicza, Kaszubska, Kochanowskiego, Małopolska, Mączna, Modlińska, Niegolewskiego, Niepodległości, Okrężna, Okrzei, Pohulanka, Południowa, Ptasia, Rolnicza, Siemieradzkiego, Skargi, Słowicza, Sowia, Tetmajera, Weteranów, Wronia,
Drzymały, Gdyńska, Handlowa, Internatowa, Katowicka, Kosynierów, Łokietka, Nowy Dom, Pl. Czeredziaka, Podgórska, Podmiejska, Poniatowskiego,
Poznańska, Przeskok, Pszczyńska, Reymonta,
Skłodowskiej, Słowiańska, Spadzista, Szkolna,
Świdnicka, Tatrzańska, Tunelowa, Wałbrzyska, Wylotowa, Żelazna.
4. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu, przy ulicy
1 Maja 149 – ulice: Antka Kochanka, II Armii, Barbussea, Brzozowa, Cmentarna, Grottgera, Hercena,
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Jordana, Kani, Kolejarska, Kosteckiego, Krasickiego, Kresowa, Krótka, Krzywa, Kuźnicka, Lipowa, 1
Maja od nr 65 dk, Pl. M. Darowskiej, Pl. Sucharskiego, Plater, Pstrowskiego, Puszkina, Racławicka,
Rynkowa, Sawickiej, Skalista, Sportowa, Stroma,
Sztygarska, Szymanowskiego, Średnia, Św. Barbary, Św. Józefa, Widok, Wschodnia, Zachodnia.
5. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Wańkowicza
13, – ulice: Armii Krajowej od nr 1 do
nr 65, od nr 2 do 64, Żeromskiego, Pl. Zawiszy
Czarnego, Kuracyjna, Uzdrowiskowa, Starachowicka, 3 Maja, Andersa, Bardowskiego, Bema, Bohaterów Getta, Bukietowa, Chałubińskiego, Dąbrowskiego, Dubois, Grabowskiej, Jasna, Kątowa, Komuny
Paryskiej, Korczaka, Miczurina, Obrońców Pokoju,
Oczki, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pl. Gedymina, Prosta, Przyjaciół Żołnierza, Ruchu Oporu, Sułkowskiego, Wańkowicza, Wiejska, Wysoka, Żołnierska, Piasta, Wolności, Reja od nr 4 do końca), Wysockiego od nr 7 – do końca, Ratuszowa, Ludowa,
Kołłątaja, Szewska, Kraka, Smocza, Boczna, Brygady Górniczej, Bukowa, Dąbrowszczaków, Kopalniana, Baczyńskiego, Miłosna, Narutowicza, Pionierów,
Daszyńskiego, Piękna, Spacerowa, Szarych Szeregów, Źródlana, Miła, Okólna, Sudecka, Św. Kingi.
6. Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w
Wałbrzychu, przy ulicy Głównej 2, – ulice: Armii Krajowej od nr 66 dk, od nr 67 dk, Beskidzka, BoyaŻeleńskiego, Broniewskiego, Chełmońskiego, Długa,
Długosza, Dunikowskiego, Duracza, Gałczyńskiego,
Grota-Roweckiego, Giserska, Główna, Grzybowa,
Hirszfelda, Judyma, Krasińskiego, Kruczkowskiego,
Legnicka, Makuszyńskiego, Malczewskiego, Michałowskiego, Mieszka I, Nałkowskiej, Norwida, Odlewnicza, Orłowicza, Pasteura, Piętnastolecia, Piotrowskiego, Porcelanowa, Proletariacka, Prosopadła,
Prymasa Wyszyńskiego, Przelotowa, Rabiegi, Rodziny Burczykowskich, Sadowa, Sokołowskiego,
Sosnowa, Osiedle Stare, Braci Śniadeckich, Środkowa, Szlifierska, Teligi, Topolowa od nr 16 dk, Tysiąclecia, Warszawska, Obrońców Westerplatte, Wiśniowa, Orkana, Wrocławska od nr 1 do nr 83, od nr
2 do nr 56, Zielona, Kusocińskiego, Wyczółkowskiego.
7. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy
Grodzkiej 71 – ulice: Azaliowa, Basztowa, Blankowa, Fabiana, Grodzka, Hetmańska, Husarska, Ja-
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worowa, Jeździecka, Kamienna, Kasztelańska, Lelewela, Lisia, Lubiechowska, Łowiecka, Makowa,
Nowa, Ogrodowa, Piastów Śląskich, Poselska, Pogodna, Robotnicza, Równoległa, Rzeczna, Stacyjna,
Topolowa od nr 1 do nr 15, Traktorzystów, Uczniowska, Wesoła, Wieniawskiego, Wilcza, Witosa, Wrocławska od nr 58 dk parzyste, od nr 85 dk nieparzyste,
Zdrojowa,
Pl. Lelewela, Al. Podwale.
8. Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy
ulicy Palisadowej 48 – ulice: Forteczna, Palisadowa,
Senatorska, Dąbrowskiej, Gagarina, Klonowa, Kwiatowa, Łączna, Zakole, Pl. Reymonta.
9. Publiczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu w Zespole Szkół nr 1 im.
Ignacego Paderewskiego, przy ulicy Ignacego Paderewskiego 17 – ulice: Andrzeja Kmicica, Bystrzycka
od nr 1 do nr 9, Solecka, Ustroń, Żwirki
i Wigury, Ceglana.
10. Publiczne Gimnazjum nr 13 w Wałbrzychu w Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, przy Alei Wyzwolenia 34, – ulice: Browarna, Książęca, Mazowiecka,
Pl. Kościelny, Barlickiego.
§3
Traci moc uchwała nr VII/17/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia sieci
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wałbrzycha.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2250
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ALICJA ROSIAK
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z dnia 5 maja 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych
miasta Świdnica
Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9, w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4
i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1

§2

W uchwale XX/215/04 Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w
granicach administracyjnych miasta Świdnica w § 5 ust. 1
wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) na tymczasowe stoisko
handlowe i usługowe niebędące obiektami budowlanymi  0,50 zł,”,
b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) dla celów organizacji
imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych, jak
również promujących miasto  0,01 zł”.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
MICHAŁ OSSOWSKI

2251
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§1
1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się
w sprawach ważnych dla gminy z inicjatywy Rady,
Burmistrza lub na wniosek:
1) co najmniej 1/10 mieszkańców gminy lub miasta
Oborniki Śląskie – jeżeli przewiduje się przeprowadzenie konsultacji dla wszystkich mieszkańców
odpowiednio  gminy lub miasta,
2) co najmniej 1/3 mieszkańców zamieszkujących
obszar części gminy, mniejszej niż wieś, mający
być objęty konsultacjami,
3) co najmniej 1/4 mieszkańców jednostki pomocniczej gminy – gdy konsultacje mają objąć obszar
całego sołectwa bądź całej wsi wchodzącej w
skład tego sołectwa.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien wskazywać przedmiot konsultacji oraz zawierać uzasadnienie.
cych w nich udział udzieliła odpowiedzi „tak” na zadane pytanie bądź pytania.
§4

3. Lista osób popierających wniosek, o którym mowa w
ust. 1, powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz własnoręczny podpis
osoby popierającej wniosek.
§2
Konsultacje zarządza Burmistrz na podstawie uchwały
Rady określającej ich przedmiot, formę, datę oraz treść
pytania lub pytań skierowanych do mieszkańców obszaru
objętego konsultacjami.
§3
1. Konsultacje są ważne, jeżeli weźmie w nich udział
więcej niż 20% uprawnionych mieszkańców obszaru,
którego dotyczą konsultacje.
2. Konsultacje uważa się za przeprowadzone ze skutkiem pozytywnym, jeżeli więcej niż połowa biorą
1. W konsultacjach mają prawo uczestniczyć osoby stale
zamieszkujące na obszarze objętym konsultacjami,
posiadające w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.
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2. Spisy osób uprawnionych do udziału w konsultacjach
sporządza Burmistrz.
§5
1. Mieszkańcy obszaru, na terenie którego przeprowadza się konsultacje, wyrażają swoją wolę w drodze
głosowania tajnego.
2. Karty do głosowania opieczętowane pieczęcią gminy
Oborniki Śląskie przygotowuje Burmistrz Obornik Śląskich.
3. Głosowanie polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania.
4. Konsultacje przeprowadza się w stałych obwodach
głosowania utworzonych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich.
5. Głosowanie w przedmiocie konsultacji przeprowadza
Komisja powołana przez Burmistrza Obornik Śląskich
spośród osób uprawnionych do głosowania, działająca w miejscu i czasie wskazanym w zarządzeniu, o
którym mowa w § 2.

Poz. 2251 i 2252

4) treść postawionych pod głosowanie pytań,
5) liczbę głosów zawierających odpowiedź pozytywną,
6) liczbę głosów zawierających odpowiedź negatywną,
7) wynik konsultacji.
5. Jeżeli konsultacje prowadzone były na kilku zebraniach wiejskich, zbiorczy wynik konsultacji sporządza
Burmistrz Obornik Śląskich.
§7
Wynik konsultacji ogłasza Burmistrz Obornik Śląskich na
właściwych dla miejsca przeprowadzenia konsultacji
tablicach ogłoszeń oraz w informatorze urzędowym „z
pierwszej ręki”.
§8
Uchwałę stosuje się odpowiednio do przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawą.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik
Śląskich.

§6
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone na zebraniach
wiejskich zwoływanych przez Burmistrza.
2. Głosowanie przeprowadza 3-osobowa Komisja wyłoniona spośród uczestników zebrania.
3. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół zawierający: datę i przedmiot zebrania oraz przebieg dyskusji
nad przedmiotem konsultacji, podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Załącznikiem do protokołu z zebrania wiejskiego jest
protokół głosowania zawierający:
1) przedmiot konsultacji,
2) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
3) liczbę biorących udział w głosowaniu,

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

2252
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
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 ze zm.) oraz art.
90f, w związku z art. 90c ust. 2 i 90d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada
Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:
§1

Przyjmuje się „Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów” zamieszkałych na terenie
gminy Leśna określony w § 2.
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§2
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 stypendium szkolne,
 zasiłek szkolny.
1. Kierując się celami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym określa się oprócz kryteriów określonych w
art. 90d ust. 1 ustawy kryteria dochodowe.
1) Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest
między innymi od sytuacji materialnej uczniów, ich
rodzin i wynosi miesięcznie stosownie do art. 90d
ust. 9:
a) o dochodzie do 150 zł na osobę  70 zł,
b) o dochodzie powyżej 150 zł do 230 zł na osobę
 55 zł,
c) o dochodzie powyżej 230 zł do 316 zł na osobę
 45 zł.
2) Jeżeli w rodzinie występuje niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (4
dzieci i więcej), brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także rodzina jest niepełna, to
miesięczną wysokość stypendium ustala się,
zwiększając o 2% kwotę stypendium obliczoną
określonego w § 2 ust. 1 pkt 1, z tym że wysokość
stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o
której
mowa
w
art.
6
ust.
2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych.
3) Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem
do pełnych złotych w ten sposób, że 49 gr pomija
się natomiast 50 gr i więcej przyjmuje się za pełną
złotówkę.
4) Stypendium udziela się w formie:
a) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności całkowite lub częściowe
pokrycie kosztów zakupu podręczników,
b) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
c) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w
pkt a i b nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
5) Stypendia przyznane na okres od stycznia do
czerwca 2005 wypłacane będą w terminie do 30
czerwca 2005.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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6) Stypendia przyznane na rok szkolny 2005/2006 i
następne wypłaca się za okres:
a) od września do grudnia  w terminie do
24 grudnia,
b) od stycznia do czerwca  w terminie do
24 czerwca.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:
1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składany jest przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna, w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń, natomiast
uczniowie szkół ponadgimnazjałnych, słuchacze
kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych składają wniosek w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Leśnej lub innej formie.
Zdarzeniami losowymi kwalifikującymi do otrzymania
zasiłku są: pożar, powódź, śmierć rodzica lub opiekuna ucznia lub inne zdarzenie losowe, które spowodowało niemożność realizacji procesu edukacyjnego
przez ucznia.
Zasiłek udziela się jednorazowo w formie świadczenia
pieniężnego i wypłaca w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się decyzji o jego przyznaniu.
Ubiegający się o przyznanie zasiłku składają wniosek
w Urzędzie Miejskim w Leśnej.
Na zasiłki szkolne przeznacza się 1% środków finansowych planowanych na dany okres sfinansowania
stypendiów szkolnych.
Zasiłki przyznaje się do wyczerpania środków,
o których mowa w pkt 6.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.
§4
Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/216/05 Rady Miejskiej w
Leśnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
§5
Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZGIGNIEW KOŚCIELNIAK

2253
UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr
141,
poz.
1492)
oraz
uchwały
nr
III/19/2002
Rady
Gminy
Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole uchwala się, co następuje:
DZIAŁ PIERWSZY
Przepisy ogólne
Rozdział I
Przepisy wstępne
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole położonych we wsiach: Legnickie Pole, Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, przysiółek Psary, Kłębanowice, Koiszków, przysiółek Mąkolice, Koskowice,
Księginice, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, Raczkowa i Taczalin.
2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są w
tekście niniejszej uchwały oraz w załącznikach graficznych do uchwały:
1) załącznik nr 1, rysunki planu w skali 1:2000 od nr 1
do 16,
2) załącznik nr 2, rysunki planu w skali 1:5000 od nr
17 do 38.
3. Integralną częścią planu są:
1) załącznik nr 3 – określenie sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu,
2) załącznik nr 4 – sposób realizacji inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury oraz zasady ich finansowania.
4. Załączniki nr 3 i nr 4, o których mowa w ust. 3, nie są
ustaleniami planu.
5. Plan, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera ustaleń dla
obszarów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego określonych przez uchwały nr:
1) XVII/94/96 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1996 r.,
2) XVII/95/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
3) XVII/96/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
4) XVII/97/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
5) XVII/98/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
6) XVII/99/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
7) XVII/100/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
8) XVII/101/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
9) XVII/102/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,

10) XVII/103/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
11) XVII/104/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
12) XVII/105/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
13) XVII/106/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
14) XVII/107/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
15) XVII/108/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
16) XVII/109/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
17) XVII/110/95 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 21 sierpnia 1995 r.,
18) XIII/86/2000 Rady Gminy w Legnickim Polu
z dnia 28 lutego 2000 r.,
19) XXIII/162/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 27 czerwca 2001 r.,
20) XXVIII/205/2002 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 20 marca 2002 r.,
21) XXVI/188/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
22) XVI/190/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
23) XXVI/189/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
24) XXVI/191/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
25) XXVI/192/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
26) XXVI/193/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
27) XXVI/194/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
28) XXVI/195/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
29) XXVI/196/2001 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 28 grudnia 2001 r.,
30) XXXIII/221/2002 Rady Gminy w Legnickim Polu z
dnia 10 października 2002 r.,
31) IV/22/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
32) IV/23/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
33) IV/24/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
34) IV/25/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
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35) IV/26/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
36) IV/27/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
37) IV/28/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
38) IV/29/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
39) IV/30/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.,
40) IV/31/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29
stycznia 2003 r.
i oznaczonych na rysunkach planu symbolami
liczbowymi od nr 1 do nr 40.
§2
Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu
kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów,
12) stawka procentowa, na podstawie której ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zwanej dalej ustawą.
R o z d z i a ł II
Definicje i oznaczenia
§3
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte
w treści niniejszej uchwały i załącznikach graficznych,
2) funkcji podstawowej – należy rozumieć przez to
takie przeznaczenie, które powinno przeważać na
danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającym,
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3) funkcji dopuszczalnej – należy rozumieć przez to
rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, określony w treści uchwały, mogący stanowić uzupełnienie
lub wzbogacenie funkcji podstawowej,
4) funkcji terenu – należy przez to rozumieć sposób
użytkowania terenu,
5) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnych funkcjach
lub różnych sposobach zagospodarowania,
6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię zabudowy ściśle określoną na rysunku planu i w treści uchwały,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć minimalną, dopuszczalną odległość projektowanego budynku od granic działki, której nie
może przekroczyć projektowana zabudowa,
8) orientacyjnej linii podziału – należy przez to rozumieć linie wskazane na rysunku planu i ustalające
wydzielenia działek budowlanych,
9) pasie drogowym – należy przez to rozumieć pas
terenu obejmującego jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe oraz rezerwę terenu do prowadzenia ciągów
uzbrojenia inżynieryjnego i na cele związane z przebudową lub modernizacją drogi (ulicy), wyznaczony
przez linie rozgraniczające,
10) działce – należy przez to rozumieć wydzieloną na
rysunku planu część terenu, na której znajdują się
budynki lub przeznaczoną pod budowę,
11) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska o
negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców
lub środowiska przyrodniczego, w tym zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie i inne,
12) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie wykonania niniejszej
uchwały przepisy prawne,
13) układzie kalenicy – należy przez to rozumieć ustalony w planie układ najdłuższego odcinka kalenicy
dachu w stosunku do linii zabudowy, osi drogi lub
ciągu pieszego,
14) strefie – należy przez to rozumieć wydzielony obszar, w obrębie którego obowiązują ujednolicone,
ogólne zasady zagospodarowania,
15) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć rodzimy grunt pokryty roślinnością oraz
wody powierzchniowe, a także powierzchnie tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki
lub kwietniki.
§4
1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady
obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej i zasady ochrony środowiska.
2. W planie ustalono funkcje dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi i określonych następującymi
symbolami:
1) RM – dla zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z
obiektami usługowymi
o charakterze rolniczym,
2) MN – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,
3) MW – dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
4) U – dla zabudowy usługowej,
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5) P – dla terenów produkcyjnych, składowych
i magazynowych,
6) R – dla terenów upraw polowych, łąk, pastwisk
bez możliwości budowy wszelkich obiektów z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej i
komunalnej, niezbędnych dla obsługi terenów
zabudowanych lub przeznaczonych w planie do
zabudowy,
7) RU – dla obsługi gospodarki rolnej, hodowlanej,
ogrodniczej,
8) ZP – dla terenów zieleni urządzonej,
9) ZL – dla terenów lasów,
10) ZC – dla terenów cmentarzy,
11) ZD – dla terenów ogrodów działkowych,
12) WS – dla terenów wód powierzchniowych.
3. W planie ustalono przeważające funkcje terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono tereny o jednej funkcji podstawowej oraz tereny, na których mogą funkcjonować dwie lub więcej funkcji.
Symbolem literowym określono na rysunku funkcję
podstawową.
4. Ustalone na rysunku planu linie rozgraniczające są
obowiązującymi granicami działek.
5. Na rysunku planu przestawiono nieprzekraczalne linie
zabudowy.
DZIAŁ DRUGI
Zasady zagospodarowania terenu
Rozdział I
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§5
1. Ustalenia dotyczące istniejącego układu urbanistycznego wsi:
1) na terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza się
budowę, rozbudowę i przebudowę budynków
zgodnie z podstawowym przeznaczeniem terenu;
obowiązuje nakaz utrzymania istniejącego układu
zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej, regionalnej formy architektonicznej,
2) dopuszcza się dokonanie zmian konstrukcji i pokrycia dachów oraz kolorystyki z zakazem wprowadzenia barw nienawiązujących do otoczenia,
3) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów
przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego i
dostosowaniu układu kalenicy nowej części budynku do układu przyjętego w budynku rozbudowywanym,
4) dopuszcza się zmianę funkcji budynków gospodarczych na mieszkalną z zachowaniem przepisów
prawa budowlanego i dostosowaniu do budynków
w otoczeniu,
5) dopuszcza się wprowadzenie usług towarzyszących podstawowej funkcji terenu, z wykluczeniem
działalności uciążliwych.
2. Ustalenia dotyczące projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
1) na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej
ustala się realizację budynków mieszkaniowych;
możliwa jest realizacja obiektów gospodarczych
związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz urządzeń towarzyszących:
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dojść, dojazdów, obiektów małej architektury,
ogrodów przydomowych i ogrodzeń,
2) projektowana zabudowa musi swoim charakterem
nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu,
nie może stworzyć dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej,
3) projekty
zagospodarowania
działek
muszą
uwzględniać relacje z zabudową i urządzeniem
działek sąsiednich, a w szczególności: charakterem zabudowy i kolorystyką elewacji, a także
ogrodzenie frontu działek.
3. Ustalenia dotyczące kształtowania zieleni:
1) ustala się zachowanie starodrzewu towarzyszącego zabudowie, a także zwartych zadrzewień,
2) wprowadza się obowiązek zagospodarowania zielenią wysoką terenów nienadających się pod zabudowę, jako zieleni spełniającej funkcję ochrony
akustycznej, optycznej oraz chroniącej przed negatywnym wpływem projektowanego zainwestowania
na istniejącą zabudowę mieszkaniową.
4. Zasady dopuszczenia funkcji dodatkowych do funkcji
podstawowej:
1) dopuszcza się wprowadzenie funkcji dodatkowej,
usługowej na terenach o podstawowej funkcji
mieszkaniowej z zachowaniem następujących zasad:
a) powierzchnia usług towarzyszących nie może
przekroczyć 30% powierzchni użytkowej,
b) usługi dostępne bezpośrednio z zewnątrz budynku traktowane są jako usługi wydzielone,
2) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowej funkcji
usługowej na terenach o podstawowej funkcji produkcyjnej, przemysłowej i składowej z zachowaniem następujących zasad:
a) powierzchnia usług nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej,
b) zapewnienia bezkolizyjnych wjazdów i miejsc
parkingowych,
3) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowej funkcji
mieszkaniowej na terenach o podstawowych funkcjach usługowych lub produkcyjnych z zachowaniem następujących zasad:
a) udział powierzchni mieszkaniowej nie przekroczy 30%,
b) nie występuje uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej,
4) dopuszcza się wprowadzenie funkcji dodatkowej,
leśnej na terenach rolniczych oznaczonych symbolem R, na gruntach klasy V, VI, nieużytkach i terenach zakrzaczonych i zadrzewionych.
R o z d z i a ł II
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§6
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem historycznie ukształtowanych układów przestrzennych
wsi, istniejącego starodrzewu wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zieleni śródpolnej oraz kompleksów zieleni
wysokiej, a także zasobów środowiska:
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1) należy zachować istniejący starodrzew, z wyjątkiem miejsc związanych z modernizacją
i rozbudową układu komunikacyjnego, ewentualną likwidację wartościowego drzewostanu ograniczyć do minimum,
2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych
i technologicznych przyjaznych dla środowiska
nośników energii (gaz, olej, energia elektryczna),
3) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł
prawny,
4) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się
będzie w systemie gospodarki komunalnej; wywóz na składowisko odpadów w Legnicy
(w perspektywie Nowa Wieś Legnicka) realizowany przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie,
5) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej należy
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
6) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do
gruntu wód powierzchniowych zanieczyszczeń
ropopochodnych i innych substancji chemicznych,
7) ustala się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni czynnej biologicznie na 30% powierzchni działki budowlanej,
8) ustala się zasadę zachowania lub uzupełnienia
obiektów zieleni wysokiej,
9) ustala się zakaz przechowywania na wolnym powietrzu materiałów powodujących pylenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi,
10) ustala się zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie
gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi,
11) dla ochrony wód ustala się zakaz odprowadzania
do wód otwartych i gruntowych: ścieków, materiałów ropopochodnych i chemicznych środków
ochrony roślin, utrzymanie w odpowiednim stanie
technicznym
koryt
cieków
i rowów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
12) obowiązuje ochrona Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 318 (zachodnia część gminy)
poprzez: wykluczenie składowania na terenach
otwartych materiałów, mogących być źródłem
zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych,
13) dla ochrony zdrowia ludzi obowiązuje zakaz zabudowy w strefie uciążliwości autostrady (150 m),
linii wysokiego napięcia 400 kV (45 m) i 110 kV
(20 m).
2. Na
terenie
sześciu
zespołów
przyrodniczokrajobrazowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZPK, obowiązują ustalenia zawarte w uchwale
o ich ustanowieniu.
3. Ochronie podlega rezerwat „Jezioro Koskowickie”
oraz ustanowione pomniki przyrody – pojedyncze
drzewa (62 okazy).
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DZIAŁ TRZECI
Zasady ochrony dóbr kultury
Rozdział I

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
§7
1. Plan ustala, że obiekty, zespoły i założenia urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ). Rygory te
obowiązują niezależnie od położenia obiektu w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej lub
poza strefami. Wszelkie prace remontowe, zmiany
własności, funkcji i przeznaczenia obiektu wymagają
pisemnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w trybie określonym przez rozporządzenie
Ministra
Kultury
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a
także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
2. Na terenie gminy Legnickie Pole następujące budowle, zespoły architektoniczne, cmentarze, parki, aleje i
obszary zostały wpisane do rejestru zabytków:
1) we wsi Gniewomierz:
a) kościół rzymskokatolicki, następnie ewangelicki,
obecnie rzymskokatolicki, filialny, p.w. św. Antoniego,
1500,
XVIII
w.,
XX
w.,
nr rej. 928 z dn. 31 sierpnia 1961 r.,
b) cmentarz przykościelny, nr rej. 876/L z dn. 16
lutego 1990 r.,
2) we wsi Kłębanowice:
a) kościół rzymskokatolicki, filialny, p.w. św. Jadwigi, XV, XVIII w., nr rej. 703 z dn. 31 grudnia
1960 r.,
b) cmentarz przykościelny, nr rej. 856/L z dn. 16
lutego 1990 r.,
3) we wsi Koskowice:
a) kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki,
parafialny p.w. św. Michała Archanioła, XIV w.,
1849, nr rej. 796/L z dn. 28 grudnia 1987 r.,
b) cmentarz przykościelny, nr rej. 857/L z dn. 16
lutego 1990 r.,
4) we wsi Legnickie Pole:
a) układ urbanistyczny, nr rej. 512 z dn.
1 grudnia 1958 r.,
b) zespół klasztorny benedyktynów: kościół p.w.
św. Jadwigi z klasztorem, 1727–1731, 1836–
1839, koniec XIX w., nr rej. 58 z dn. 29 marca
1949 r.,
c) park (ogród klasztorny), ok. 1730–1740, 2 poł.
XIX w., nr rej. 478/L z dn. 17 lipca 1976 r. Kościół rzymskokatolicki Św. Trójcy, następnie
ewangelicki, obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej,
XIII,
XV
w.,
XVII
w.,
XVIII
w.,
nr rej. 643 z dn. 17 lutego 1960 r.,
d) cmentarz przy kościele Św. Trójcy, nr rej. 839/L
z dn. 16 lutego 1990 r.,
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e) cmentarz parafialny, pocz. XIX w., nr rej. 838/L
z dn. 16 lutego 1990 r.,
f) aleja lipowa, pocz. XIX w., nr rej. 702/L z dn.
25.06.1986 r.,
5) we wsi Lubień: dwór, nr 4, 1607, 1700, XX w., nr
rej. 707 z dn. 31 grudnia 1960 r.,
6) we wsi Mikołajowice: kościół rzymskokatolicki, następnie ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, filialny, p.w. MB Częstochowskiej, XV w., 1782, ok.
1880–1900¸ 2 poł. XX w., nr rej. 933 z dn. 27
grudnia 1960 r.,
7) we wsi Nowa Wieś Legnicka:
a) kościół rzymskokatolicki, następnie ewangelicki,
obecnie rzymskokatolicki, filialny, p.w. św. Bartłomieja, XIV w., przed 1740, 2 poł. XIX w., 2
poł.
XX
w.,
nr
rej.
933
z
dn.
27 grudnia 1960 r.,
b) cmentarz przykościelny, XIV–XIX w., nr rej.
866/L z dn. 16 lutego 1990 r.,
8) we wsi Taczalin:
a) kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki
p.w. Nawiedzenia NMP, 1821, 1860, nr rej.
593/L z dn. 14 kwietnia 1981 r.,
b) cmentarz przykościelny, nr rej. 858/L z dn. 16
lutego 1990 r.,
c) wiatrak koźlak, XIX w., nr rej. 489/L z dn.
29 grudnia 1976 r.
3. Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków we wsi:
1) Bartoszów:
a) gospoda, obecnie dom nr 14, XIX/XX w.,
b) zagroda nr 2; dom, XIX/XX w.,
c) zagroda nr 3; dom, ok. 1850–1860, 2 poł. XIX
w., obora I, 1857, obora II, 1861, stodoła,
1858, mur z bramą i furtą, 1861,
d) zagroda nr 5, dom, ok. 1860–1870, ogrodzenie zagrody, ok. 1860–1870,
e) zagroda nr 6, dom, 1 ćw. XX w., ogrodzenie
zagrody z bramą, 2 poł. XIX w.,
f) zagroda nr 7, dom, koniec XIX w.,
g) zagroda nr 8, dom, 2 poł. XIX w.,
h) dom nr 12, pocz. XX w.,
i) zagroda nr 40, dom, 2 poł. XIX w.,
j) zagroda nr 50, stodoła, ok. 1890–1900,
k) zagroda nr 54, dom, ok.1850–1860, obora, 4
ćw. XIX w., stajnia, 4 ćw. XIX w., stodoła,
ok.1890–1900,
l) zagroda nr 55, dom, 1 ćw. XX w., budynek
gospodarczy ze spichlerzem, koniec XIX w.,
m) stacja transformatorowa, ok. 1915,
2) Biskupice:
a) budynek mieszkalno-gospodarczy nr 4, poł.
XIX w.,
b) zagroda nr 14, budynek gospodarczy I, koniec
XIX w., budynek gospodarczy II, koniec XIX
w.,
3) Czarnków:
a) zespół folwarczny nr 9–10, dwór, obecnie
dom nr 9, XVI w.(?), 2 poł. XVIII w., 2 poł. XX
w., oficyna dworska, nr 10, 1 poł. XIX w.?, ok.
1850–1870.,
b) budynek gospodarczy przy domu nr 15,
2 poł. XIX w.,
c) dom nr 17, ok. 1850–1870,
4) Gniewomierz:
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a) Pastorówka, obecnie dom mieszkalny nr 33,
ok. 1850, 2 poł. XX w.,
b) zespół dworski nr 49 (pałac) i folwark (bez
numeru), pałac, obecnie dom nr 49, XVIII w.,
przed 1830, 2 poł. XIX w., 2 poł. XX w., folwark, obecnie nieużytkowany z wyjątkiem oficyny I, oficyna mieszkalna (naprzeciw kościoła), 3 ćw. XIX w., stodoła z częścią mieszkalną, 4 ćw. XIX w., obora I (przy oficynie II), 2
poł. XIX w., obora II, 4 ćw. XIX w., obora III z
częścią mieszkalno-gospodarczą, 2 poł. XIX
w., 2 poł. XX w., obora IV, 4 ćw. XIX w., budynek magazynowy (spichlerz), pocz. XX w.,
c) dom nr 2, ok. poł. XIX w.,
d) zagroda nr 10, stajnia z płaskorzeźbą konia,
ok. 1850–1860, koniec XIX w.,
e) zagroda nr 17, dom, 4 ćw. XIX w., obora, 3
ćw. XIX w., koniec XIX w., stodoła, 4 ćw. XIX
w.,
f) zagroda nr 18–19, dom nr 19, 3 ćw. XIX w.,
XX w.,
g) zagroda nr 22–23; budynek mieszkalnogospodarczy nr 22, pocz. XX w. budynek
mieszkalno-gospodarczy nr 23, pocz. XX w.,
wozownia, koniec XIX w., stodoła nr 22/23,
koniec XIX w.,
h) zagroda nr 24; dom, 4 ćw. XIX w., ok. 2000 r.,
i) zagroda nr 28, dom, 1852, koniec XIX w., 2
poł. XX w.,
j) zagroda nr 35, dom mieszkalno-gospodarczy,
ok. 1850–1860, 2 poł. XX w, budynek gospodarczy, ok. 1850–1860, koniec XIX w.,
k) szkoła, obecnie dom nr 38, 2 poł. XIX w., 2
poł. XX w.,
l) zagroda nr 53, dom, pocz. XX w.,
m) zagroda nr 65, obora, 2 poł. XIX w., stajnia i
kuźnia, 2 poł. XIX w.,
n) zagroda nr 67, dom, koniec XIX w.,
o) młyn nr 60, 1 poł. XIX w., 4 ćw. XIX w.,
5) Kłębanowice:
a) nowa szkoła katolicka, obecnie dom mieszkalny nr 5, ok. 1880,
b) zagroda nr 1, dom, ok. 1850–1860,
c) zagroda nr 7 – dawne sołectwo; dom, 2 poł.
XIX w., obora, 27 marca 1845, koniec XIX w.,
budynek gospodarczy, 2 poł. XIX w., stodoła,
pocz. XX w., brama zagrody,
d) zagroda nr 8–9; dom nr 8, 2 poł. XIX w., 1911,
częściowo przekształcony w latach 1985–
2004, obora nr 8, koniec XIX w., stodoła, koniec XIX w., pocz. XX w., gospodarczy z częścią mieszkalną nr 9, 2 poł. XIX w., ogrodzenie i brama zagrody,
e) zagroda nr 10; dom, poł. XIX w., częściowo
przekształcony w latach 1985–2004, budynek
gospodarczy, ok. 1850, brama zagrody, ok.
1850,
f) zagroda nr 12; obora, koniec XIX w., stodoła,
koniec XIX w.,
g) zagroda nr 15; dom mieszkalno-gospodarczy,
1806, 2 poł. XIX w., 2 poł. XX w., budynek gospodarczy (obora) z częścią mieszkalną, koniec XIX w., stajnia, 3 ćw. XIX w., koniec XIX
w., stodoła, poł. XIX w.,
h) dom nr 16, pocz. XX w.,
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i) zagroda nr 17-18; dom nr 17, pocz. XX w.,
dom mieszkalno-gospodarczy nr 18, 2 poł.
XIX w., budynek gospodarczy nr 17, ok.
1850–1860, stodoła I nr 17, 1906 r., brama
zagrody,
j) zagroda nr 26; dom, ok. 1850–1870, ok. 1920,
stodoła, 1896, ogrodzenie i brama zagrody,
Koiszków:
a) zespół folwarczny nr 12; dom mieszkalnogospodarczy nr 12, ok. poł. XIX w., stodoła,
ok. 1850–1860, koniec XIX w.,
b) młyn, obecnie dom mieszkalny nr 10, ok. poł.
XIX w.,
przysiółek Mąkolice: gospoda, obecnie dom
nr 8, 2 poł. XIX w.,
Koskowice:
a) Pastorówka, obecnie Biblioteka Publiczna, nr
68, 1840, ok. 1990,
b) szkoła ewangelicka, obecnie plebania,
nr 40, 1 ćw. XX w., ok. 2000,
c) zagroda nr 4 – budynek gospodarczy, ok. poł.
XIX w.,
d) zagroda nr 5 – obora, ok. poł. XIX w., stodoła,
1909, budynek gospodarczy przy domu, koniec XIX w., brama zagrody, k. XIX w.,
e) zagroda nr 9 – dom, 3 ćw. XIX w., obora I,
koniec XIX w., obora II, 3 ćw. XIX w., stodoła,
ok. 1890–1900, ogrodzenie i brama zagrody,
k. XIX w.,
f) zagroda nr 18 – obora, ok. poł. XIX w., koniec
XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.,
g) zagroda nr 23 – budynek gospodarczy, koniec
XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.,
h) zagroda nr 25 – obora i stodoła, koniec XIX
w.,
i) zagroda nr 27 – budynek gospodarczy, koniec
XIX w.,
j) zagroda nr 28 – dom, ok. 1870–1880, 2000,
obora, ok. 1870–1880, koniec XIX w.,
k) zagroda nr 34 – obora, koniec XIX w.,
l) zespół mieszkalno-gospodarczy bez numeru,
na zachód od obecnej plebanii, nr 40 dom,
koniec XIX w., obora, koniec XIX w., stodoła,
koniec XIX w.,
m) zagroda nr 41 – dom, koniec XIX w.,
n) zagroda nr 43 – dom, 3 ćw. XIX w., obora, ok.
poł. XIX w., obora, koniec XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.,
o) zagroda nr 44 – budynek gospodarczy, 3 ćw.
XIX w., stodoła, ok. 1890–1900, brama zagrody, koniec XIX w.,
p) zagroda nr 45 – obora I, 1857, obora II, ok.
1850–1860,
q) zagroda nr 46 – obora, ok. poł. XIX w.,
r) zagroda nr 53 – dawne sołectwo dom I, następnie budynek gospodarczy, ok. 1740?, 1
poł. XIX w., ok. 1879, dom II, 1879, obora, ok.
1870–1880, koniec XIX w., stajnia, ok. 1870–
1880, koniec XIX w., stodoła, 2 poł. XIX w.,
ogrodzenie i brama zagrody, koniec XIX w.,
Księginice:
a) szkoła ewangelicka, ob. budynek mieszkalny
nr 6, 4 ćw. XIX w.,
b) zagroda nr 5 – dawne sołectwo budynek gospodarczy, 4 ćw. XIX w.,
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c) dom z częścią gospodarczą nr 16, ok. poł.
XIX w.,
d) dom nr 27, ok. poł. XIX w.,
e) zagroda nr 31 – budynek mieszkalnogospodarczy, koniec XIX w.,
f) zagroda nr 36 – dom, ok. 1820–1840, przebudowany ok. r. 2000, budynek gospodarczy
I, ok. 1820–1840, budynek gospodarczy II, ok.
1820–1840,
10) Legnickie Pole:
a) koszary szkoły kadetów wraz z łącznikiem,
dostawione od północnego-wschodu do barokowego klasztoru, arch. K.F. Schinkel 1838–
1841, 1894–1898, 1920,
b) koszary szkoły kadetów wraz z łącznikiem,
dostawione od południowego-wschodu do barokowego klasztoru, arch. K.F. Schinkel
1838–1841, 1894–1898, 1920,
c) dom komendanta szkoły kadetów, ob. budynek administracyjny, ok. 1840, spalony pocz.
l. 60., odbudowany ze zmianą formy dachu,
d) szkoła ob. budynek mieszkalno-leczniczy, ok.
1898,
e) lazaret szkoły kadetów ob. budynek mieszkalno-leczniczy, ok. 1831–1841,
f) lodownia szkoły kadetów ob. kostnica Domu
Pomocy Społecznej, 1887,
g) dom mieszkalny dla pracowników szkoły kadetów, ul. św. Jadwigi 2, ok. 1895,
h) łącznik pomiędzy skrzydłem południowowschodnim koszar szkoły kadetów a budynkiem mieszkalnym przy ul. Św. Jadwigi 2, ob.
przedszkole gminne, ok. 1895,
i) dobudówka zachodnia do skrzydła południowo-wschodniego szkoły kadetów, ok. 1895–
1898,
j) dom mieszkalny dla pracowników szkoły kadetów, ul. Benedyktynów 2, ok. 1895,
k) dobudówka zachodnia do skrzydła północnowschodniego szkoły kadetów, ok. 1895–1898,
l) budynek gospodarczy przylegający od
wschodu do domu mieszkalnego ul. Benedyktynów 2, ok. 1895, filtrownia ujęcia wody szkoły kadetów na zachód od domu mieszkalnego
ul. Benedyktynów 2, ok. 1895–1898,
m) willa wzniesiona na terenie ogrodu klasztornego, związana dawniej ze szkołą kadetów,
obecnie wydzielona z zespołu Domu Opieki
Społecznej, ul. Klasztorna 3 (dawniej nr 64/4),
koniec XIX w.,
n) szpital szkoły kadetów, następnie dom (lata
80. XX w.), obecnie dom mieszkalny wielorodzinny ul. K. D. Asama 3 (dawniej nr 22) 4 ćw.
XIX w.,
o) zespół strzelnicy wojskowej, obecnie Zespół
Szkół w Legnickim Polu, ul. K. D. Asama 5–7;
budynek I, ul. K. D. Asama nr 5 (dawniej nr
24), ok. 1880–1900; budynek II, ul. K. D.
Asama nr 7 (dawniej nr 24), ok. 1880–1900,
p) dom, ul. Benedyktynów 1, ok. poł. XIX w.,
dom, ul. Benedyktynów 3 (dawniej nr 5 lub 6),
4 ćw. XIX w., dom, ul. Benedyktynów 5 (dawniej nr 5 lub 6), 4 ćw. XIX w., kryty basen z kotłownią, ul. Benedyktynów 7, 4 ćw. XIX w., ok.
1930,
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q) dom, ul. Janczarska 12 (Legnickie Pole–
Janiszów), ok. poł. XIX w., 2 poł. XX w.,
r) zespół folwarczny ul. Książąt Śląskich 16 (Legnickie Pole – Racimierz), budynek gospodarczy, 2 poł. XIX w.,
s) dom, ul. Książąt Śląskich 10 (Legnickie Pole –
Racimierz), 2 poł. XIX w., XX w.,
t) dom z częścią przyziemia użytkowaną jako
gospoda, ul. Książąt Śląskich 12 (Legnickie
Pole – Racimierz), 4 ćw. XIX w., 2 poł. XX w.,
u) oficyna dworska I, Plac Henryka Pobożnego
2, 2 poł. XIX w.,
v) dom, obecnie posterunek policji, Plac Henryka
Pobożnego 4, 2 poł. XIX w., dom, Plac Henryka Pobożnego 5, 2 poł. XIX w.,1985–2004,
dom, ul. Henryka Pobożnego 3 (dawniej nr
69), 2 poł. XIX w, dom, obecnie Lecznica dla
zwierząt, ul. Henryka Pobożnego 3 (dawniej
nr 70), koniec XIX w.,
w) zespół mieszkalno-gospodarczy, ul. Piastowska 10 (dawniej nr 59) dom, 2 poł. XIX w.,
1985–2004, obora, koniec XIX w., stodoła,
1894, dom, ul. Piastowska 18 (dawniej nr 55),
2 poł. XIX w., XX w., dom, ul. Piastowska 26,
koniec XIX w., XX w.,
x) budynek użyteczności publicznej, następnie
Bank Spółdzielczy, obecnie dom, ul. Piastowska 13 (dawniej nr 42), ok. 1860–1880, kamienny obelisk upamiętniający poległych na
wojnach prowadzonych przez Prusy, ok.
1880–1890, usytuowany na rogu ul. Janczarskiej i Tatarskiej,
11) Lubień:
a) folwark nr 3 – oficyna dworska, koniec XVIII
w. lub 1 ćw. XIX w., koniec XIX w., obora I, 3
ćw. XIX w., obora II, XVIII w., 3 ćw. XIX w.,
koniec XIX w., spichlerz, XIX/XX w., stodoła I,
poł. XIX w., stodoła II, XVIII w.?, 2 poł. XIX w.,
(1913, według lokalnego informatora), stodoła
III, XVIII w., 2 poł. XIX w., [1913, według lokalnego informatora],
b) zagroda nr 8 – dom, ok. 1870–1880,
c) zagroda nr 12–13 dom, ok. poł. XIX w., dom
wyburzony, ok. 1850–1870,
d) zagroda nr 17 – dom, 2 poł. XIX w.,
e) zagroda nr 26 – dom, 3 ćw. XIX w.,
f) zagroda nr 27 – dom, ok. 1850–1870, brama
zagrody 3 ćw. XIX w.,
g) remiza straży pożarnej, naprzeciw nr 8, ok.
poł. XIX w.,
12) Mikołajowice:
a) cmentarz przykościelny, wraz z murem granicznym, XV–XIX w.,
b) Pastorówka lub dom parafialny, obecnie szkoła, nr 44, ok. 1880–1900,
c) budynek gospodarczy w zagrodzie należącej
do pastorówki, obecnie sala gimnastyczna
szkoły, ok. 1880–1900,
d) szkoła ewangelicka, obecnie budynek mieszkalny nr 19, 4 ćw. XIX w.,
e) zagroda nr 2  dom, ok. 1820–1840, 2 poł.
XIX w., 2 poł. XX w., obora, ok. poł. XIX w.,
zagroda nr 3 – dom, 2 poł. XIX w., 2 poł. XX
w., obora I, ok. 1820–1840, 3 ćw. XIX w., obora II, ok.1840, koniec XIX w., stodoła, ok. poł.
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XIX w., ogrodzenie wraz z bramami, koniec
XIX w.,
f) zagroda nr 5 – dom, ok. 1820–1840, 2 poł.
XIX w., 2 poł. XX w., obora, ok. poł. XIX w.,
stodoła, ok. poł. XIX w.,
g) zagroda nr 7 – dawne sołectwo, budynek
mieszkalno-gospodarczy I (w ruinie), 1773,
koniec XIX w., budynek mieszkalnogospodarczy II (z bramą), 2 poł. XIX w.,
h) zagroda nr 11  dom, 2 poł. XIX w., 1 ćw. XX
w.,
i) zagroda nr 12 – dom, 1826, 2 poł. XIX w., 2
poł. XX w., stodoła, koniec XIX w.,
j) zagroda nr 17 – dom, 1 poł. XIX w.,
k) zagroda nr 18 – dom, 2 poł. XIX w.,
l) zagroda nr 20–21 budynek mieszkalnogospodarczy nr 20, koniec XIX w., 2 poł. XX
w., stodoła nr 20, ok. poł. XIX w., budynek
mieszkalno-gospodarczy nr 21, ok. 1860,
m) zagroda nr 29 – dom, ok. 1860, obora I, ok.
1850–1860, obora II, 1857, koniec XIX w.,
stodoła, koniec XIX w., brama zagrody, koniec
XIX w.,
n) zagroda nr 49–50 budynek mieszkalnogospodarczy nr 49, ok. 1850–1860, koniec
XIX w., dom nr 50, ok. 1821–1840, 2 poł. XIX
w., 2 poł. XX w., obora I, nr 50, koniec XIX w.,
obora II, nr 50, koniec XIX w., ogrodzenie i
bramy zagrody, koniec XIX w.,
o) zagroda nr 51 – dom, 4 ćw. XIX w., 2 poł. XX
w., obora I, ok. 1850–1860, obora II, ok.
1850–1860, stodoła, 4 ćw. XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.,
p) zagroda nr 53 – dom, ok. poł. XIX w., stodoła,
4 ćw. XIX w., murowane ogrodzenie posesji
wraz z bramą, 2 poł. XIX w.,
q) zagroda nr 54 – dom, 2 poł. XIX w., obora, 1
poł. XIX w., stajnia, 1 poł. XIX w., stodoła, 4
ćw. XIX w.,
r) zagroda nr 60 – dom, 1830, ok. 2000,
13) Nowa Wieś Legnicka:
a) zagroda nr 2 – dom, koniec XIX w. obora, koniec XIX w.,
b) zagroda nr 3 – dom, obecnie nieużytkowany,
ok. poł. XIX w.,
c) zagroda nr 4 – dom, koniec XIX w.,
d) zagroda nr 9 – budynek mieszkalnogospodarczy, 2 poł. XIX w.,
e) zagroda nr 10 – dom, ok. 1860–1880,
f) zagroda nr 49 – dom, ok. 1850–1870, stodoła,
koniec XIX w., ok. 2000,
g) zagroda nr 58 – dom, ok. 1880,
14) Ogonowice:
a) zagroda nr 1–2 dom nr 1, ok. poł. XIX w., koniec XIX w., 2 poł. XX w., ogrodzenia zagrody,
b) zagroda nr 3 – dom, 1882, obora, koniec XIX
w., wozownia, koniec XIX w., stodoła, koniec
XIX w., ogrodzenie i brama, koniec XIX w.,
c) zagroda nr 5 – dom, ok. 1890–1900, stodoła,
ok. 1850–1870, ogrodzenie zagrody, koniec
XIX w.,
d) zagroda nr 7 – dom, 2 poł. XIX w., pawilon
ogrodowy, obecnie kurnik, ok. 1850–1870,
ogrodzenie zagrody, koniec XIX w.,
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e) budynek mieszkalno-gospodarczy nr 12, 2 poł. XIX w.,
f) zagroda nr 14–15 dom nr 14, pocz. XX w.,
oficyna mieszkalna nr 15, pocz. XX w.,
g) zagroda nr 19 – dom, ok. 1860–1880, obora,
2 poł. XIX w., stodoła, 2 poł. XIX w., ogrodzenie i brama zagrody, koniec XIX w.,
h) zagroda nr 2224 dom, ok. 1900, budynek
mieszkalno-gospodarczy 24, 3 ćw. XIX w.,
stajnia, 3 ćw. XIX w., obora, 3 ćw. XIX w.,
pocz. XX w., stodoła, ok. 1850–1860, ogrodzenie i brama zagrody, koniec XIX w.,
i) zagroda nr 30  dawne sołectwo dom, 1807, 2
poł. XIX w., 1975, obora, 3 ćw. XIX w., koniec
XIX w., wozownia, koniec XIX w., stodoła, koniec XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.,
15) Raczkowa:
a) dwór, następnie szkoła, obecnie budynek
mieszkalny nr 1 (ze świetlicą), 3 ćw. XVII w.,
koniec XVIII w., XIX, XX w.,
b) szkoła ewangelicka, obecnie dom mieszkalny
nr 46, koniec XIX w.,
c) zagroda nr 3234 — dawne sołectwo budynek mieszkalny (bramny), 2 poł. XX w., budynek mieszkalno-gospodarczy, ok. poł. XIX w.,
obora, ok. poł. XIX w., stodoły, ok. poł. XIX w.,
koniec XIX w.,
16) Starachowice: ruina budowli (średniowiecznej?),
wzniesionej na pd. od zabudowy folwarku przy
dawnej młynówce, dwufazowej, kamiennoceglanej, obecnie jednotraktowej, na rzucie prostokąta, zachowanej jedynie w przyziemiu z widocznymi murami drugiej kondygnacji, wnętrze
dwudzielne z kamiennym sklepieniem kolebkowym
w
części
północnej
i nowszym ceglanym sklepieniem kolebkowym w
części południowej,
17) Taczalin:
a) zagroda nr 2 – dom, 1 ćw. XX w.,
b) zagroda nr 12 – dom, 2 poł. XIX w.,
c) zagroda nr 1415, dom nr 14, 2 poł. XIX w.,
dom nr 15, 4 ćw. XIX w.,
d) zagroda nr 19 – dom, 1794, poł. XIX w., koniec XIX w., obora, koniec XIX w., stajnia, ok.
poł. XIX w., koniec XIX w., ogrodzenie i brama
zagrody, koniec XIX w.,
e) dom nr 21, ok. 1920,
f) zagroda nr 22 – dom, 1 ćw. XIX w., 3 ćw. XIX
w., ogrodzenie i brama zagrody, koniec XIX
w.,
g) zagroda nr 32 – budynek gospodarczy, koniec
XIX w.,
h) zagroda nr 38 – budynek mieszkalnogospodarczy z bramą przelotową, 1 poł. XIX
w.,
i) zagroda nr 49 – dom, ok. 1820–1840, ok.
2000, obora I, ok. 1820–1840, koniec XIX w.,
obora II, ok. 1820–1840, koniec XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.,
j) zagroda nr 59 – dom, ok. 1870, obora I, koniec XIX w., stajnia, koniec XIX w., brama zagrody, koniec XIX w.
§8
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1. Na terenie objętym planem występują następujące
obiekty figurujące w rejestrze zabytków archeologicznych ( 24 pozycje):
1) Bartoszów – osada, stanowisko 7 (XI-III w. p. n.
e.),
2) Bartoszów – osada, stanowisko 11 (OWR),
3) Biskupice – osada wielokulturowa, stanowisko 2
(OWR i wczesne średniowiecze),
4) Biskupice – osada, stanowisko 4 (kultura łużycka),
5) Biskupice – osada, stanowisko 7 (kultura łużycka),
6) Biskupice – osada, stanowisko 8 (kultura łużycka),
7) Biskupice – osada wielokulturowa, stanowisko 9
(kultura łużycka i wczesne średniowiecze),
8) Czarnków – osada wielokulturowa, stanowisko 1,
9) Czarnków – osada, stanowisko 2 (wczesne średniowiecze),
10) Czarnków – grodzisko, stanowisko 5 (średniowiecze),
11) Gniewomierz – osada wielokulturowa, stanowisko 1 (neolit, wczesne średniowiecze),
12) Gniewomierz – osada, stanowisko 5 (średniowiecze XII–XIV w.),
13) Koskowice – osada, stanowisko 1 (kultura łużycka i wczesne średniowiecze),
14) Koskowice – grodzisko, stanowisko 4 (XII w.),
15) Legnickie Pole – szyby złotnicze, stanowisko 2
(XII–XIV w.),
16) Legnickie Pole – osada, stanowisko 7 (wczesne i
późne średniowiecze),
17) Lubień – osada, stanowisko 4 (wczesne średniowiecze),
18) Lubień – osada wielokulturowa, stanowisko 5
(kultura łużycka i wczesne średniowiecze),
19) Lubień – osada wielokulturowa, stanowisko 6,
20) Lubień – stanowisko 7 (wczesne średniowiecze),
21) Mikołajowice – osada, stanowisko 8 (kultura łużycka),
22) Ogonowice – osada wielokulturowa, stanowisko
2,
23) Ogonowice – osada, stanowisko 5,
24) Ogonowice – osada, stanowisko 6 (wczesne średniowiecze i średniowiecze).
2. Na terenie wyszczególnionym w ust. 2 § 7 zakazana
jest wszelka działalność budowlana, inwestycyjna niezwiązana bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu; dopuszcza się jedynie prowadzenie
prac porządkowych, konserwacji zachowanych fragmentów zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie,
przystosowania terenu do pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych, kulturowych i innych.
R o z d z i a ł II
Strefy ochrony konserwatorskiej
§9
Plan ustala następujące strefy ochrony konserwatorskiej:
1) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej jako obszarów szczególnie wartościowych oznaczonych we
wsi Gniewomierz, Kłębanowice, Koskowice, Legnickie
Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka,
Ogonowice, Raczkowa i Taczalin; dla tej strefy plan
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ustala zachowane historycznej struktury przestrzennej, uznanej za szczególnie ważne jako materialne
świadectwo historyczne; w strefie tej zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej; działania konserwatorskie w strefie „A” zmierzają do zachowania,
uczytelnienia historycznego układu przestrzennego
(urbanistycznego lub ruralistycznego) i do konserwacji
jego głównych elementów — rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji
wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy i
układów zieleni zabytkowej; dąży się też do utrzymania historycznych podziałów własnościowych i sposobu użytkowania gruntów; wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowywanie do współczesnych
funkcji, czy też dokonywanie podziałów nieruchomości
znajdujących się w obszarze strefy wymagają pisemnego pozwolenia z Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy.
2) strefę „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczoną w
Bartoszowie, Czarnkowie, Gniewomierzu, Kłębanowicach, Koiszkowie, Koskowicach, Księginicach, Legnickim Polu-Racimierzu, Lubieniu, Nowej Wsi Legnickiej, Raczkowej i Taczalinie; strefa obejmują obszary, na których elementy dawnego układu zachowały się w stosunkowo dobrym stanie; działalność konserwatorska w strefie „B” zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania,
w tym przede wszystkim układu dróg, podziału i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; zmierza też do restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem
współczesnej funkcji do wartości obiektów; na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „B” wprowadza
się wymóg konsultowania i uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegaturą w Legnicy wszelkich działań inwestycyjnych, remontów,
przebudów oraz zmiany funkcji obiektów figurujących
w ewidencji wojewódzkiej i gminnej, jak i wznoszenia
nowych budynków; przy budowie nowych obiektów
kubaturowych wymaga się:
a) nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania
bryły do miejscowej tradycji architektonicznej,
b) stosowania co najwyżej dwóch kondygnacji
z dachami o stromych połaciach i symetrycznym
nachyleniu, krytych dachówką ceramiczną,
c) przystosowania wysokości nowych budynków do
wysokości budynków sąsiadujących,
d) rezygnacji z dachów o mijających się połaciach
oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci.
3) strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego wyznaczoną w Biskupicach, Czarnkowie, Lubieniu, Ogonowicach i Raczkowej jako obszar krajobrazu związanego integralnie z zespołem zabytkowym, znajdującym
się w jego otoczeniu lub jako obszary o charakterystycznym wyglądzie, ukształtowane w wyniku działalności człowieka; działania konserwatorskie w strefie
„K” obejmują restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ochronę krajobrazu naturalnego
przestrzennie związanego z historycznym założeniem,
ochronę
form
i sposobu użytkowania terenów takich jak: rozłogi pól,
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układ dróg, miedzy, zadrzewień śródpolnych, aleji,
szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych, z zaleceniem utrzymania wykształconego sposobu parcelacji gruntów i formy użytkowania; na obszarze strefy ochrony krajobrazu „K” konieczne jest
odnośnie nowych inwestycji uzyskanie opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w
Legnicy; wybitne walory krajobrazowe okolic Legnickiego Pola skłaniają do tego, by wyznaczyć strefę „K”
ochrony krajobrazu kulturowego; w ramach strefy
znalazł się obszar pomiędzy Legnickim Polem a autostradą oraz zachodnia część wsi; tak określona, wielkoobszarowa strefa „K” zazębia się ze strefą „E”
ochrony ekspozycji zespołu klasztornego zlokalizowanego na kulminacji płaskowyżu.
4) strefę „E” ochrony ekspozycji układu zabytkowego
obejmującą obszar wsi Legnickie Pole i Mikołajowice,
stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania
zespołów
lub
obiektów
zabytkowych
o szczególnych wartościach krajobrazowych.
R o z d z i a ł III
Ochrona zabytków archeologicznych
§ 10
Plan wyznacza następujące strefy archeologiczne:
1) strefa „W” – ścisłej ochrony archeologicznej dla
stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej; obiekty, dla których wyznaczono strefę „W” wyłączone są z wszelkiej działalności inwestycyjnej, która
mogłaby naruszyć ich specyficzną formę; podejmowane na obszarze stanowisk objętych strefą przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyjnym czy też
inne prace rekultywujące powinny uzyskać akceptację
służb konserwatorskich i być prowadzone pod ich
nadzorem;
wykaz obiektów w strefie „W” ochrony archeologicznej na terenie gminy:
a) Czarnków – grodzisko wczesnośredniowieczne:
obszar AZP 79-12, numer 5/53, numer na mapie
42, numer rejestr zabytków 22/102/65,
b) Koskowice – grodzisko wczesnośredniowieczne:
obszar AZP 78-12, numer 4/31, numer na mapie
102, numer rejestru zabytków 38/236/66,
c) Legnickie Pole – Racimierz – miejsce na folwarku,
w którym wznosiła się wieża mieszkalna
z XIVXV wieku: AZP 79-12, numer 14/22, numer
na mapie 144,
d) Lubień – otoczony fosą dwór: obszar AZP 79-21,
numer 10/49, numer na mapie 154,
e) Strachowice – ruiny budowli (wieża mieszkalna wg
AZP): obszar AZP 79-12, numer stanowiska 16/80,
numer na mapie 146,
2) strefa „OW” – obserwacji archeologicznej dla obszarów o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych, wsie o dokumentarnie potwierdzonym średniowiecznym rodowodzie; wszelkie inwestycje planowane na obszarach objętych strefą „OW” powinny
zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków; strefy „OW” obserwacji archeologicznej na
terenie gminy występują we wsiach o średniowiecznej metryce, zamykając zasięg stref w ramach nowożytnych siedlisk; strefy te wyznaczono dla następujących wsi o średniowiecznej metryce, zamykając za-
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sięg stref w ramach nowożytnych siedlisk: Bartoszów,
Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Legnickie Pole-Janiszów, Legnickie Pole-Racimierz, Legnickie Pole-teren dawnej kopalni złota: obszar AZP
79-12, numer 2/19, numer na mapie 134, rejestr zabytków numer 129/790/75, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, Raczkowa, Strachowice, Taczali; na obszarze stanowisk archeologicznych nieobjętych wyżej wymienionymi strefami ochrony archeologicznej prowadzenie działalności inwestycyjnej uzależnione jest od opinii Legnickiej Delegatury
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którą potencjalny Inwestor lub osoba upoważniona zobowiązany jest uzyskać; ponadto stanowiska te winny być
uwzględniane i nanoszone w formie niezmienionej
przy
wykonywaniu
planów
i projektów szczegółowych. Nie należy jednak wykluczać możliwości, że dane dotyczące zabytkowej zawartości stanowisk, jak i ich zasięgu ulegną zmianie
po przeprowadzeniu badań weryfikacyjnych.
DZIAŁ CZWARTY
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Przestrzeń

2) powierzchnia ogólna zabudowy, na nowo udostępnionych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie może przekroczyć 20% powierzchni
całkowitej działki budowlanej,
3) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem
mieszkalnym,
4) obowiązują dachy strome, symetryczne, o nachyleniu połaci od 30º do 45º, niedopuszczalne jest
stosowanie dachów o połaciach mijających się na
wysokości kalenicy, zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
5) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod
projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum
30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P i U obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, ustalona na rysunku planu,
2) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć
zieleń towarzyszącą, której łączna powierzchnia
nie może być mniejsza niż 15% powierzchni.

Rozdział I

R o z d z i a ł III

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznej

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie

§ 11

§ 13

1. Na obszarze objętym planem, terenami przeznaczonymi do realizacji celów publicznych są:
1) teren dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, takim jak elementy urządzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni,
2) tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej.
2. Przestrzeń publiczną związaną z komunikacją należy
wyposażyć w obiekty i urządzenia związane
z obsługą komunikacji zbiorowej. Niedopuszczalne
jest sytuowanie w przestrzeni publicznej takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością,
formą
lub
kolorystyką
powodują
dysonans
z otoczeniem.
3. Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni publicznej, powinna być poprzedzona szczegółowym
opracowaniem gwarantującym spójność przestrzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeństwo ruchu.
4. Wprowadzenie elementów reklamowych na obiektach
budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami
zabudowy produkcyjno-usługowej możliwe jest pod
warunkiem
utrzymania
ich
w
harmonii
z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki
do miejsca usytuowania.

Ochronie przed zainwestowaniem podlegają istniejące
tereny leśne oraz przeznaczone pod zagospodarowanie
zielenią leśną, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZL oraz przeznaczone pod zieleń urządzoną oznaczone
symbolem ZP na obszarach:
1) o urozmaiconej konfiguracji terenu lub niekorzystnych
stosunkach wodnych,
2) na obszarach położonych pomiędzy terenami produkcyjno-usługowymi, a terenami mieszkaniowymi jako
zieleń izolacyjna.

R o z d z i a ł II
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 12
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,U obowiązują następujące ustalenia:
1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca
jak na rysunku planu,

R o z d z i a ł IV
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem
§ 14
Dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, plan ustala następujące zasady podziału terenu na działki budowlane:
1) linie podziału mają charakter orientacyjny, dopuszcza
się ich korekty,
2) dla zabudowy mieszkaniowej modyfikacje zasady
podziału możliwie przy zachowaniu następujących
kryteriów:
a) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi,
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej w wyniku wtórnego podziału nieruchomości
nie może być mniejsza niż 700 m2,
c) szerokość frontu działki przylegającej do drogi publicznej nie może być mniejsza 18,0 m,
3) dla zabudowy produkcyjno-usługowej wielkość
i forma działki winny wynikać z potrzeb inwestora,
przy zachowaniu zasady podziału terenu na działki
budowlane określonej na rysunku planu.
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Rozdział V
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 15
Ustala się następujące ograniczenia w użytkowaniu terenów:
1) na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej,
na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego,
2) dla terenów zieleni leśnej (ZL), obowiązuje zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem:
a) obiektów i urządzeń służących rekreacji i wypoczynkowi, ochronie środowiska,
b) elementów małej architektury,
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w wypadku gazociągu – strefa ochronna 15 m),
3) dla terenów rolnych (R) obwiązuje zakaz lokalizacji
obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej – gazociągi przesyłowe – strefa
ochronna 15 m od gazociągu.
R o z d z i a ł VI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji, infrastruktury technicznej i komunalnej
§ 16
1. Dla terenów komunikacji drogowej ustala się:
1) modernizację istniejących, jak i realizację nowych
elementów systemów komunikacyjnych,
2) budowę drogi będącej przedłużeniem ul. Sikorskiego w Legnicy, przez Bartoszów, rejon Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy, do Nowej Wsi Legnickiej (jako wschodnie obejście Legnicy) oznaczonej symbolem KDk – GP 2 x 2,
3) rezerwę pod przebieg drogi krajowej oznaczonej
symbolem KDk-S 2 x 2,
4) rezerwę pod zachodnie obejście Nowej Wsi Legnickiej na drodze krajowej nr 3 oznaczonej symbolem KDk-G 1 x 2,
5) wydzielony teren dla modernizacji autostrady A-4
wg przepisów szczególnych,
6) dla istniejącej i projektowanej zabudowy obsługę
komunikacyjną drogami:
a) powiatowymi oznaczonymi symbolem KDp,
b) gminnymi oznaczonymi symbolem KDg,
c) wewnętrznymi oznaczonymi symbolem KDW,
7) w zagospodarowaniu działek budowlanych należy
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych
dla samochodów użytkowników stałych i przyjeżdżających czasowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby
niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu,
8) na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej
(P,U) należy wykonać część miejsc postojowych
jako ogólnodostępne.
2. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci magistralnej i rozdzielczej. Nowe tereny mieszkaniowe wymagają jej rozbudowy na warunkach określonych
przez jej zarządcę. Przy rozbudowie sieci należy
uwzględnić wymagania przeciwpożarowe,
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2) odprowadzanie ścieków sanitarnych wymaga rozbudowy systemu kanalizacji. Zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu oraz wód
powierzchniowych. Rozbudowa sieci kanalizacji i
lokalizacja przepompowni według opracowanych
projektów
budowlanych
i uzgodnień z właścicielami gruntów,
3) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) pozostawia się bez zmian trasy istniejących linii
średniego napięcia 20 kV. Dla nowych odbiorców przewiduje się budowę nowych stacji elektroenergetycznych, oznaczonych symbolem E
(Legnickie Pole – dwie stacje 86 E i 87 E i Koskowice – 1 stacja 31 E),
b) budowa nowych linii wzdłuż układu komunikacyjnego w granicach pasa drogowego. Odstępstwo od tej zasady po uzyskaniu zgody zarządcy sieci i właściciela działki,
c) w wypadku wystąpienia kolizji projektowanego
zagospodarowania terenu z istniejącą trasą
elektroenergetyczną, koszty przebudowy linii
ponoszą właściciele kolidujących działek,
4) zaopatrzenie w gaz:
a) w I etapie doprowadzenie gazu do wsi Legnickie Pole i Księginice ze stacji redukcyjnej w
Księginicach, a w następnych etapach do pozostałych wsi po uzgodnieniu z zarządcą sieci,
b) w strefach ochronnych istniejących gazociągów
wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu lokalizacji obiektów budowlanych wzdłuż strefy ochronnej gazociągu przed
wydaniem pozwolenia na budowę. Dopuszcza
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego w strefie ochronnej gazociągu po
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez
zarządcę gazociągu,
c) wykaz gazociągów wysokiego ciśnienia:
– DN400 PN6,3MPa relacji Rybno – węz. Taczalin;
– DN300 PN6,3MPa relacji Radakowice –
Zgorzelec;
– DN100 PN6,3MPa relacji odg. Legnica 1 –
Grzybiany;
– DN150 PN6,3MPa relacji odg. Legnica 2 –
Bartoszów 1;
d) gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia:
– DN300 PN1,6MPa relacji odg. węz. Biernatki
– p.p. Chościeszowice,
– DN250/200 PN1,6MPa relacji odg. Legnica
3 – Bartoszów 2,
e) przebiegi gazociągów przesyłowych wysokiego
oraz podwyższonego średniego ciśnienia, naniesione na załącznikach graficznych dla terenów niezainwestowanych (na mapach ewidencji
gruntów w skali 1:5000) należy traktować jako
orientacyjne; w celu ustalenia dokładnej lokalizacji ww. gazociągów należy korzystać z map
zasadniczych,
5) wywożenie i unieszkodliwianie odpadów – wywóz
na składowisko odpadów w Legnicy, realizowany
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie,
do czasu wybudowania obiektu do unieszkodliwiania odpadów z zastosowaniem generatora plazmy
w Nowej Wsi Legnickiej,
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6) zaopatrzenie w ciepło – zaleca się stosowanie
energii elektrycznej, gazowej lub oleju opałowego,
7) odprowadzanie wód opadowych na własny teren
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników
retencyjnych, zabronione jest dokonywanie zmiany
naturalnego spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości,

7)

DZIAŁ PIĄTY
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu
dla miejscowości

8)

Rozdział I
Legnickie Pole
§ 17
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1MN–8MN – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej;
lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej
w granicach jak na rysunku planu; maksymalna wysokość projektowanej zabudowy parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi; obsługa komunikacyjna: kategoria drogi gminnej, klasa lokalna
(KDgL); zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem (87E); zasilanej z istniejącej stacji R-263-44 linią biegnącą w kierunku północnym w granicach pasa drogowego drogi KDg-L
1×2,
2) 9 ZD – istniejące ogrody działkowe;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
3) 10 U – istniejący teren usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Obiekt położony w pasie uciążliwości
autostrady. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
4) 11 U – teren zieleni nieurządzonej;
ustala się przeznaczenie terenu pod tereny usług –
lokalizacja stacji paliw; od strony drogi wymagane
nasadzenie wysokiej zieleni izolacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną,
koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
5) 12 P – tereny zieleni nieurządzonej;
przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjną.
Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; od strony drogi i zabudowy
mieszkaniowej wymagane nasadzenie wysokiej zieleni izolacyjnej. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą
trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
6) 13 MW – istniejąca zabudowa wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu.
Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej
zabudowy oraz realizację zabudowy uzupełniającej:
garaże, parkingi, zieleń. W przypadku wystąpienia
kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)
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istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy
ponosi właściciel działki,
14 MW – istniejąca zabudowa wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu.
Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej
zabudowy oraz realizację zabudowy uzupełniającej.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
15 MN – tereny użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową o specjalnym charakterze; zabudowa
dla pensjonariuszy PDPS. Obowiązuje określona na
rysunku planu linia zabudowy,
16 RM – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację, rozbudowę, a także realizację nowej zabudowy. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
17 MW – istniejąca zabudowa wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu.
Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej
zabudowy oraz realizację zabudowy uzupełniającej,
18 C – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
kotłownia;
ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu,
19 U – istniejący obiekt usługowy – Gminny Ośrodek
Kultury;
ustala się utrzymanie obecnego użytkowania,
20 ZP – istniejące tereny zieleni urządzonej;
ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu, trwałą adaptację zespołu zieleni z drzewem pomnikowym,
21 U – istniejący kościół z zespołem klasztornym;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Kościoła – jako obiektu sakralnego;
Klasztoru – jako Domu Pomocy Społecznej, budynków mieszkalnych, przedszkole. Obiekt zabytkowy o
najwyższej formie ochrony; pomnik historii,
22 U – istniejące usługi;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji – podziemny WC publiczny,
23 RM,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy, oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
24 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji, oraz
budowę
nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
25 MN – tereny użytkowane rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną. Przestawiona na rysunku planu zasada podziału na działki budowlane
ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej
zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przykrycie
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dachem stromym. Obsługa komunikacyjna: droga
gminna, klasa lokalna (KDgL),
26 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, tereny
rolne;
ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy, przeznacza się teren pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na działki ma charakter orientacyjny.
Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przykrycie dachem stromym. Obsługa
komunikacyjna: droga gminna, klasa lokalna (KDgL),
27 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
29 MN – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinna. Obowiązuje ustalona
na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
Przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na
działki ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe,
przykrycie dachem stromym. Obsługa komunikacyjna: droga gminna, klasa lokalna (KDgL).
Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej
stacji transformatorowej (86E) zasilanej z istniejącej
linii 20 KV. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego
zagospodarowania
terenu
z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy
ponosi właściciel działki,
30 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, teren użytkowany rolniczo;
ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy. Ustala
się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przykrycie
dachem stromym. Obsługa komunikacyjna: droga
gminna, klasa lokalna (KDgL).
Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej
stacji transformatorowej (86E) zasilanej z istniejącej
linii 20 KV. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego
zagospodarowania
terenu
z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy
ponosi właściciel działki,
31 RM,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów
szczególnych,
32 MW – istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
33 U – Istniejąca zabudowa usługowa – usługi
oświaty;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu; lokalizacja hali sportowej,
34 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, teren użytkowany rolniczo;
ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy. Ustala
się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przykrycie

27)

28)

29)

30)
31)

32)
33)

34)

35)

36)

37)

38)

Poz. 2253
dachem stromym. Obsługa komunikacyjna: droga
gminna, klasa lokalna (KDgL). W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
35 RM – istniejąca zabudowa mieszkaniowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
36 U – istniejące obiekty usług handlu i gastronomii;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji,
z możliwością adaptacji, modernizacji, przebudowy i
zmiany sposobu użytkowania na inne funkcje usługowe z uwzględnieniem warunków wydanych przez
gminną komisję urbanistyczno-architektoniczą,
37 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy, oraz budowę nowych
budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
38 U – istniejący obiekt usługowy;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
39 MN – istniejący obiekt mieszkalny z częścią
usługową;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
40 U – istniejący obiekt usługowy;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
41 ZC – istniejący i projektowany cmentarz;
ustala się: trwałą adaptację istniejącego cmentarza;
powiększenie cmentarza o teren przylegający; dopuszczenie możliwości lokalizacji urządzeń towarzyszących obsłudze cmentarza (np. parkingu),
42 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy, oraz budowę nowych
budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
43 RM,MN,U – istniejąca zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna z usługami;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy, oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
44 U – istniejący obiekt usługowy – remiza straży
pożarnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
45 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy, oraz budowę nowych
budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
46 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej
– probostwo;
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ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z
uwzględnieniem przepisów szczególnych,
47 U – istniejące Muzeum Bitwy Legnickiej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania. Obiekt zabytkowy,
48 U – istniejący obiekt usługowy – posterunek policji;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
49 MW – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
50 P,U – istniejące tereny usług produkcyjnych;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
51 P,U,MW,RU – istniejące tereny zainwestowania;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu: budynki gospodarcze, zabudowa wielorodzinna, usługi obsługi gospodarki rolnej,
52 U – tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
53 ZP – teren zieleni nieurządzonej;
ustala się przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną,
54 P,U – istniejące tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, jako tereny usług o uciążliwości nieprzekraczającej granicy własnej działki. Zakaz składowania złomu i wszelkich materiałów powodujących
uciążliwość dla terenów sąsiednich. Dojazd tylko z
dróg gminnych bez możliwości budowy zjazdu bezpośrednio z drogi powiatowej,
55 ZC – istniejący teren nieczynnego cmentarza;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Obiekt zabytkowy,
56 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
57 ZP – tereny zieleni;
ustala się przeznaczenie terenu na tereny zieleni
urządzonej,
58 MN – tereny zieleni nieurządzonej;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną,
59 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
60 ZP – tereny zieleni nieurządzonej;

53)

54)
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62)
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ustala się przeznaczenie terenu na tereny zieleni
urządzonej,
61 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
62 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
63 MN – istniejąca zabudowa jednorodzinna
i teren rolny;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
64 MN – istniejąca zabudowa jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
65 ZP – teren zieleni nieurządzonej;
ustala się przeznaczenie terenu na tereny zieleni
urządzonej,
66 K – istniejące tereny infrastruktury technicznej –
przepompownia ścieków;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
67 U – istniejące tereny rekreacji i sportu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
68 MN – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną z możliwością dokonania podziały na dwie działki; Dojazd z drogi DgL
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
69 W – istniejący teren infrastruktury technicznej –
sieci wodociągowej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą
trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
71 E – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
72 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się adaptację zabudowy zagrodowej. Przeznacza się teren pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanej
zabudowy: parter + poddasze użytkowe, przykrycie
dachami stromymi.
Obsługa komunikacyjna: droga wewnętrzna KDW,
73 ZP – tereny zieleni nieurządzonej;
ustala się przeznaczenie terenu na tereny zieleni
urządzonej,
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65) 74 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
66) 75 ZP – tereny zieleni nieurządzonej;
ustala się przeznaczenie terenu na tereny zieleni
urządzonej,
67) 76 RM,MN – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu z możliwością przebudowy, dobudowy
i budowy nowych budynków,
68) 77 RU – istniejący obiekt produkcji hodowlanej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
69) 78 RM,MN – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu, oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
70) 79 RM,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
zagrodowa, tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków oraz
budowę nowych. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami
stromymi. Obsługa komunikacyjna: droga wewnętrzna KDW,
71) 80 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się zabudowę uzupełniającą, gospodarczą,
72) 81 U,RM, 82 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację, przebudowę i adaptację zabudowy gospodarczej na cele
usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę
nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
73) 83 RM,MN – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i
jednorodzinna;
ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną,
74) 84 E – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
75) 85 MN – teren upraw rolnych;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna:
droga gminna, klasa lokalna KDg-L,
76) 86 E, 87 E – projektowany obiekt infrastruktury
technicznej – trafostacja,
77) 88 MN – projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
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ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna:
droga gminna, klasa lokalna KDg-L,
78) 89 RM – projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna:
droga gminna, klasa lokalna KDg-L,
79) 90 RM – projektowana zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna;
wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa
komunikacyjna: droga gminna, klasa lokalna KDg-L,
R o z d z i a ł II
Bartoszów
§ 18
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 US – tereny urządzeń sportu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu; wymagane nasadzenie wysokiej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki. W przypadku
wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty
przebudowy ponosi właściciel działki,
2) 2 RM, 19 RM, 21 RM, 26RM – istniejąca zabudowa
zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych niezwiązanych z produkcją rolniczą z uwzględnieniem przepisów szczególnych. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą
energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel
działki,
3) 3 MN, 8MN, 18 MN, 32 MN, 36 MN, 37 MN, 38MN –
istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
4) 4 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
5) 5 U – istniejące usługi kultury;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
6) 6 MN,U – istniejąca zabudowa usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu, z możliwością przebudowy usług na
cele mieszkaniowe,
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7) 12 P,U – teren istniejących usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
8) 13 P,U – teren istniejących usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
9) 15 U – istniejące usługi oświaty;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
10) 16 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. W przypadku lokalizacji obiektów
użyteczności publicznej strefa ochronna od gazociągu wynosi 25 m,
11) 17 U – istniejące tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu z możliwością rozbudowy i dobudowy
nowych obiektów. Zjazd na działkę z wykorzystanie
istniejącego włączenia do drogi gminnej KDg-L,
12) 20 MN – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; jedna działka,
13) 22 MN, 24 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą
trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
14) 23 E – istniejący obiekt urządzeń elektroenergetycznych – trafostacja;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu,
15) 33 MN, 34 MN – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną.
Przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na
działki budowlane ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna: droga gminna klasy lokalnej KD-g-L,
16) 35 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i zagrodowa;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu
z możliwością budowy budynków mieszkalnych
i gospodarczych o powierzchni zabudowy nie większej niż istniejące zabudowania oraz infrastruktury
technicznej związanej z obsługą budynków,
17) 39 RU, 40 RU – istniejąca obiekty obsługi rolnictwa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu.
R o z d z i a ł III
Biskupice
§ 19
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 MN – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną, wolno stojącą – jedna
działka.

2)
3)
4)

5)

6)

7)
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Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Wysokość zabudowy: parter +
poddasze użytkowe, przykrycie dachem stromym,
2 K – istniejąca przepompownia ścieków;
ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian,
3 U – istniejąca świetlica wiejska;
ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian,
4 RM, MN – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków lub adaptację zabudowy gospodarczej na cele usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę
nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
Wyznacza się jedną działkę zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wolno stojącej.
Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy,
5 RM, MN – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i
jednorodzinna;
ustala się jej utrzymanie oraz dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację
zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub
usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę
nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
6 RM – 9 RM – zabudowa zagrodowa;
ustala się jej utrzymanie. Dopuszcza się modernizację
i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem
przepisów szczególnych,
10 K – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
oczyszczalnia ścieków;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu.
R o z d z i a ł IV
Czarnków
§ 20

Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 MN – użytki rolne; pastwisko;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną. Obowiązują ustalenia
na rysunku planu, linia zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Zakaz wtórnego scalania
działki,
2) 2 E – istniejąca trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
3) 3 RM, 6 RM, 8 RM – 1 RM, 12 RM – 14 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę
istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
4) 4 MN – użytki rolne; pastwisko;
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ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną. Obowiązują ustalenia
na rysunku planu, linia zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Zakaz wtórnego scalania
działki,
5 ZP – użytki zielone;
ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną,
11 ZP – użytki zielone;
ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną,
15 MN – użytki rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; trzy działki. Obowiązują ustalenia na rysunku planu, linie zabudowy,
16 E – istniejąca trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
17 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna,
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną.

7)

8)

9)

10)

Rozdział V
Gniewomierz
§ 21
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 G – istniejący obiekt infrastruktury technicznej;
zespół zaporowo-upustowy na gazociągu DN 300
1,6 MPa. Ustala się utrzymanie dotychczasowego
użytkowania terenu,
2) 2 G – istniejący obiekt infrastruktury technicznej;
zespół zaporowo-upustowy na gazociągu DN 300
1,6 MPa. Ustala się utrzymanie dotychczasowego
użytkowania terenu,
3) 3 MN – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na
działki budowlane ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna: droga wewnętrzna KDW. Teren przylega do strefy ochronnej gazociągu DN300 6,3 MPa
(zachować odległość 35 m od gazociągu),
4) 4 RM, 6RM, 12 RM, 19 RM, 23 RM, 25 RM, 26 RM,
43 RM, 46 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
5) 5 MN,10MN – teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na
działki budowlane ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna: droga wewnętrzna KDW.
6) 7 MN – istniejąca zabudowa jednorodzinna;

11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
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ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
8 MN,U – teren istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej i usług;
wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej nieuciążliwej. Obsługa komunikacyjna: droga gminna KDg-L,
9 MN, 14MN, 27 MN, 30 MN – istniejąca zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
11 MN – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na
działki budowlane ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna: droga gminna KDg-L,
13 RM,MN; 16 RM,MN; 31 RM,MN; 32 RM,MN; 37
RM,MN; 38 RM,MN; 40 RM,MN; 41 RM,MN; 48
RM,MN; 49 RM,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
15 ZP – tereny zieleni;
ustala się przeznaczenie terenu na tereny zieleni
nieurządzonej,
17 U, 29 U, 30 U, 47 U – istniejące tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
18 U – istniejące tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Ustala się przeznaczenie terenu na zlokalizowanie stacji paliw na gaz płynny,
20 ZP, 36 ZP – tereny zieleni;
ustala się przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną,
21 MW – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
22 MN, 24 MN, 44 MN – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
przedstawiona na rysunku planu zasada podziału na
działki budowlane ma charakter orientacyjny. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna: droga gminna KDg-L. W przypadku
wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty
przebudowy ponosi właściciel działki,
28 U – istniejący obiekt kościoła i cmentarz przykościelny;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Oba obiekty wpisane są na listę
obiektów zabytkowych,
33 E – istniejący obiekt infrastruktury technicznej,
trafostacja;
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ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
34 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, tereny
rolne;
ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną,
35 U – istniejąca zabudowa usługowa – świetlica
wiejska;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
42 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nieprzekraczalna linia
zabudowy jak na rysunku planu,
45 P – teren nieczynnych obiektów przemysłowych;
ustala się przeznaczenie funkcji przemysłowej. W
przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
47 U – tereny nieistniejącej zabudowy zagrodowej;
ustala się przeznaczenie terenu na tereny usług,
50 U – istniejące tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu na usługi o charakterze turystycznym np. motel, parkingi.
Dojazd istniejący droga wewnętrzną od drogi powiatowej nr 2176.
R o z d z i a ł VI
Kłębanowice
§ 22

Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 RM, 3RM, 8 RM, 9 RM, 11 RM, 12 RM, 15 RM, 19
RM, 21 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
2) 2 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną,
koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
3) 4 US – istniejący teren sportu – boisko;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu,
4) 5 MN, 6 MN – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; 9 działek.
Obowiązuje ustalona na rysunku planu linia zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy: parter +
poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi.
Obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej KDW,
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5) 7 K – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
przepompownia;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu,
6) 10 ZP – użytki zielone;
ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
7) 13 MN, 14 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
8) 15 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o chrakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem
przepisów szczególnych,
9) 16 U – istniejąca zabudowa sakralna (kościół
i cmentarz przykościelny);
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Obiekt zabytkowy (110/L, 856/L),
10) 17 US – istniejące tereny sportu i rekreacji (ogródek
jordanowski);
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
11) 18 U – istniejący teren usług handlu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczania,
12) 20 MN – użytki rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; jedna działka,
13) 21 RM, 22 MN, 23 MN, 24 MN – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
14) 25 MN – użytki rolne z zabudową jednorodzinną;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną;
proponowany podział na 6 działek. Obowiązuje
ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia
zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi.
Projektowana obsługa komunikacyjna
z drogi gminnej KDW,
15) 26 MN – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; 2 działki.
Obowiązuje ustalona na rysunku planu linia zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy: parter +
poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi.
Obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej KDW.
R o z d z i a ł VII
Koiszków
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§ 23
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 RM, 4 RM, 9 RM, 12 RM, 15 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
2) 2 U – istniejące usługi rzemiosła;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
3) 3 U,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z usługami (zakład kamieniarski);
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
4) 5 MN – istniejący obiekt, byłego pawilonu handlowego;
ustala się adaptację obiektu na cele zabudowy
mieszkaniowej,
5) 6 W – istniejący obiekt sieci wodociągowej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego zainwestowania,
6) 7 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia,
7) 8 MN,U – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu na zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną z usługami; dwie
działki. Wielkość projektowanej zabudowy: parter +
poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi,
8) 10 US – istniejące tereny sportu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
9) 11 MN – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; jedna działka,
10) 16 E – istniejący obiekt elektroenergetyczny – trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
11) 17 RM – istniejący teren obsługi rolnictwa;
ustala się przeznaczenie na zabudowę zagrodową z
możliwością modernizacji i przebudowy istniejących
budynków,
12) 18 MN,RU – istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna;
ustala się przeznaczenie pod zabudowę zagrodową
– gospodarstwo ogrodnicze,
13) 19 RU – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
usług rolnictwa – ogrodnictwo.
R o z d z i a ł VIII
Przysiółek Mąkolice
§ 24

Poz. 2253

Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 P,U; 3 P,U – teren użytkowania rolniczego;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową. Obowiązuje nieprzekraczalna
linia zabudowy w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDk-G, zgodnie z rysunkiem planu.
Pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się strefę zieleni wysokiej. W strefie możliwa jest lokalizacja miejsc postojowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
2) 2 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe, oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z
uwzględnieniem przepisów szczególnych,
3) 4 U – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod stację autogazu,
4) 5 KDW – teren istniejącego parkingu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
5) 6 MN,U – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami (gastronomia);
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą
trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
6) 7 MN – użytki rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną – pięć działek. Wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze
użytkowe, pokrycie dachami stromymi. Obsługa komunikacyjna drogą wewnętrzną KDW,
7) 8 RM, 9 RM, 11 RM, 15 RM – istniejąca zabudowa
zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
8) 10 RM, MN; 17 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
9) 12 E – istniejąca trafostacja;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu,
10) 13 US – istniejące boisko sportowe;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu,
11) 14 MN – użytki rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; trzy działki.
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Obowiązujące ustalenia na rysunku planu linia zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy: parter
+ poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi.
Obsługa komunikacyjna : KDg-L i KDW,
12) 16 MN, 18MN – użytki rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; trzy działki.
Obowiązujące ustalenia na rysunku planu linia zabudowy. Wysokość projektowanej zabudowy: parter
+ poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi.
Obsługa komunikacyjna drogą gminną KDg-L.

8)

9)

R o z d z i a ł IX
Koskowice

10)

§ 25
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1MN, 4MN, 5 MN, 9 MN, 25 MN – tereny upraw rolnych;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną z możliwością budowy
usług nieuciążliwych. Obwiązują ustalenia na rysunku planu, zasada podziału na działki budowlane
oraz nieprzekraczalna linia zabudowy.
2) 2 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych Obwiązują ustalenia na
rysunku planu, zasada podziału na działki budowlane oraz nieprzekraczalna linia zabudowy,
3) 3 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się możliwość modernizacji i przebudowy istniejącej zabudowy, a także realizacji nowej zabudowy. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy,
określoną na rysunku planu,
4) 6 RM, 8 RM, 11 RM, 23 RM – istniejąca zabudowa
zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy. Możliwa adaptacja budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe
i usługowe, oraz budowa nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
5) 7 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy. Możliwa adaptacja budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe
i usługowe, oraz budowa nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
6) 10 RU – istniejący obiekt hodowlany;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
7) 12 RM,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczania terenu. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy. Możliwa adaptacja bu-

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)
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dynków gospodarczych na cele mieszkaniowe i
usługowe, oraz budowa nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
13 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy. Możliwa adaptacja budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe
i usługowe, oraz budowa nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
14 U – istniejący pawilon usługowy.
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
użytkowania z możliwością rozbudowy,
15 U – tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
16 U – istniejący kościół;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania. Obiekt objęty ochroną konserwatorską. Każda
działalność na tym obszarze wymaga uzgodnienia z
Państwową Służbą Ochrony Zabytków,
17 MN, 21 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
18 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa, projektowana zabudowa mieszkaniowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejącej zabudowy. Możliwa adaptacja budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe
i usługowe, oraz budowa nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
Wysokość projektowanej zabudowy plombowej: parter + poddasze użytkowe, pokrycie dachami stromymi,
19 RU – istniejący teren (obiekt) hodowlany;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego
zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
20 ZP – teren zieleni;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania – zieleń urządzona,
22 U, 33 U – tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia teren z możliwością przebudowy istniejących
budynków na cele mieszkalne,
24 U,P – istniejące obiekty przemysłowo-składowe,
w tym stacja paliw;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania. Dopuszcza się modernizację, rozbudowę
i przebudowę istniejących obiektów związanych
z istniejącą działalnością produkcyjną i usługową
z zachowaniem istniejącej linii zabudowy,
26 ZC – teren istniejącego cmentarza, tereny rolne;
ustala się utrzymanie dotychczasowe użytkowanie.
Ustala się powiększenie terenu cmentarza na terenach rolnych. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą
trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
27 U – nieczynny obiekt związany z lotniskiem;
ustala się przeznaczenie terenu na cele bazy obserwacji ptaków w rezerwacie Jeziora Koskowickiego,
28 RU – istniejący obiekt hodowlany;
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ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
29 G – projektowany obiekt infrastruktury technicznej – stacja redukcyjna gazu,
30 MW – istniejący obiekt zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
31 E – projektowany obiekt infrastruktury technicznej
– trafostacja,
32 MN – istniejący obiekt usługowy;
ustala się adaptację na cele mieszkaniowe jednorodzinne bez możliwości dobudowy z zachowaniem
przepisów szczególnych.
Rozdział X

8)
9)

10)

11)

Księginice
§ 26
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 RM, 5 RM, 6 RM, 9 RM, 11 RM, 13 RM, 14 RM,
19 RM, 21 RM, 22 RM, 23 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych budynków mieszkalnych niezwiązanych z produkcją rolniczą z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
2) 2 MN, 4MN, 12 MN, 20 MN, 24 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
3) 3 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu; dopuszcza się możliwość zabudowy odtworzeniowej w głębi działki po wyburzeniu ruiny zużytego technicznie budynku mieszkalnego. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących
budynków oraz adaptację zabudowy gospodarczej
na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze
nieuciążliwym z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
4) 7 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
5) 8 MW – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
6) 10 U – istniejąca zabudowa usługowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
7) 15 E – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
trafostacja;

12)

Poz. 2253
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
16 US – istniejące tereny sportu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
17 RM,U; 18 RM,U – istniejące tereny zabudowy
zagrodowej i usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
25 T – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
wieża antenowa telefonii komórkowej;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji a na
pozostałą część przeznacza się na projektowana
stacja redukcyjna gazu,
26 G – istniejący obiekt infrastruktury technicznej;
zespół zaporowo-upustowy na gazociągu DN 300
1,6 MPa i na gazociągu DN 300 6,3 MPa. Ustala się
utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu,
27G – tereny rolne;
ustala się lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej
Iº.
R o z d z i a ł XI
Lubień
§ 27

Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 RM, 3 RM, 4 RM, 5 RM, 8 RM, 10 RM, 11 RM, 13
RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenie terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę
istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
2) 2 MN,U – istniejący, nieużytkowany budynek pałacu;
ustala się przeznaczenie obiektu na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem usług (np. hotel). Obiekty zabytkowy (nr rejestru 114/L),
3) 6 RU – nieczynna ferma lisów w likwidacji;
ustala się przeznaczenie terenu na gospodarstwo hodowlane – rośliny i ryby do oczek wodnych oraz rekreacja z możliwością budowy obiektów związanych z
prowadzoną działalnością
np. magazyn sprzętu
ogrodniczego, pomieszczenie socjalne,
4) 7 RM,MN;14 RM,MN – istniejąca zabudowa zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę
istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
5) 9 U – istniejący pawilon handlowy;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
6) 12 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenie terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę
istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym, oraz budowę nowych budynków
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mieszkalnych z uwzględnieniem przepisów szczególnych. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego
zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
7) 15 U – istniejąca zabudowa mieszkaniowo-usłu-gowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
R o z d z i a ł XII

13)

Mikołajowice
§ 28
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 US – istniejące tereny sportu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą
trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
2) 2 RM, 8 RM, 9 RM, 10 RM, 12 RM, 19 RM, 20 RM,
23 RM, 24 RM, 25 RM, 28 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
3) 3 U, 4 U – istniejące tereny usług handlu;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
4) 5 RM – użytki rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową; jedna działka,
5) 6 MN – tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; jedna działka,
6) 7 E – istniejący obiekt urządzeń elektroenergetycznych – trafostacja;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu,
7) 11 RU – istniejące tereny bazy obsługi rolnictwa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
8) 13 US – istniejące tereny rekreacji, plac zabaw,
ogródek jordanowski;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu. W
przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
9) 14 MW – istniejąca zabudowa wielorodzinna;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu,
10) 15 E – istniejący obiekt urządzeń elektroenergetycznych – trafostacja;
ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenu,
11) 16 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, bliźniacza;
ustala się wykorzystanie dotychczasowego wykorzystanie terenu. W przypadku wystąpienia kolizji
projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi
właściciel działki,
12) 17 MN, 18 MN – tereny rolne;

14)
15)
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ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową,
jednorodzinną;
10
działek.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki
(dotyczy jednej skrajnej działki od strony drogi). Dopuszcza się możliwość scalania dwóch sąsiednich
działek,
21 U – teren usług oświaty; szkoła;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
22 U – teren usług sakralnych; kościół;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków,
26 MN, 29 MN, 30 MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
27 ZP – tereny rolne;
ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
31 ZD – istniejące ogrody działkowe;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
32 P – istniejące tereny przemysłowo-produkcyjne;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
33 P – tereny nieczynnego kamieniołomu;
ustala się przeznaczenie terenu na cele przemysłowo-produkcyjne.
Po ustanowieniu granic terenu górniczego, należy
opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego,
34 MN – projektowana zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna;
wysokość projektowanej zabudowy: parter + poddasze użytkowe; krycie dachami stromymi. Obsługa
komunikacyjna od drogi powiatowej KDp-Z,
35 ZL – tereny lasów.
R o z d z i a ł XIII
Nowa Wieś Legnicka
§ 29

Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 U – istniejący i projektowany teren zabudowy
usługowej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
wykorzystania, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej właściciela terenu oraz budowy nowych
obiektów związanych z istniejącą funkcją np. garaże,
warsztat napraw samochodowych. W przypadku podziału
nieruchomości
ustala
się
dojście
i dojazd tylko z drogi gminnej nr 96D poprzez działkę
nr 100/1 i zakaz bezpośredniego włączenia do drogi
krajowej nr 3,
2) 2 ZC – istniejący teren nieczynnego cmentarza;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
wykorzystania terenu,
3) 3 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
wykorzystania terenu. Dopuszcza się realizację no-
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wej zabudowy jednorodzinnej – jedna działka. W
przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
4 RM,MN; 8 RM,MN; 11 RM,MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna;
ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację, rozbudowę,
a także realizację nowej zabudowy. Dopuszcza się
adaptację obiektów gospodarczych na cele usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych budynków mieszkalnych z uwzględnieniem
przepisów szczególnych,
5 U – istniejące tereny usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia terenu,
6 RM, 12 RM, 13 RM, 14 RM, 19 RM, 21 RM, 25
RM, 26 RM, 28 RM – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i
przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub
usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę
nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
7 U – teren istniejącej zabudowy;
ustala się przeznaczenie terenu na usługi o charakterze nieuciążliwym,
9 MN,10 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
wykorzystania terenu,
15 K,16 K – istniejący obiekt infrastruktury technicznej;
ustala się utrzymanie obecnego użytkowania terenu,
17 U – istniejący teren usług kultury;
ustala się utrzymanie obecnego sposobu wykorzystania terenu,
18 ZP – teren zieleni;
ustala się zagospodarowanie terenu zielenią niską,
20 U – obiekt kultu religijnego z cmentarzem przykościelnym;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia terenu. Obiekt objęty ochroną konserwatorską. Każda działalność inwestycyjna w tym
obszarze wymaga uzgodnienia z Państwową Służbą
Ochrony Zabytków,
22 U – obiekt usługowy – remiza straży pożarnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia terenu,
23 MW – istniejąca zabudowa wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
przeznaczenia terenu,
24 P,U – teren istniejących zainwestowania;
ustala się przeznaczenie terenu pod funkcję produkcyjno-usługową, o uciążliwości nieprzekraczającej
terenu własnej działki,
27 P – teren istniejącej funkcji produkcyjnousługowej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
29 O – teren eksploatacji kruszywa, tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod budowę obiektów celu publicznego, działalności ponadregionalnej
do odbioru i unieszkodliwiania odpadów w wysokotemperaturowym reaktorze z zastosowaniem gene-
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ratora plazmy lub innej najnowszej dostępnej technologii stosowanej w światowej gospodarce unieszkodliwiania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną dla funkcjonowania tej instalacji. Dopuszcza
się lokalizowanie innych obiektów (zakładów przemysłowych) wykorzystujących energię wytworzoną
przez
urządzenia
i instalację do unieszkodliwiania odpadów. Dojazd
niezależną drogą jak na rysunku planu. Strefa
ochronna od istniejącego gazociągu wynosi 25 m.
Dla zagwarantowania dobrych warunków aerosanitarnych, z technologicznej przetwarzania odpadów
wyłącza się deponowanie na kwaterach składowych
nieprzetworzonych odpadów surowych,
30 O – teren eksploatacji kruszywa, wysypisko, tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod budowę obiektów celu publicznego, działalności ponadregionalnej
do odbioru i unieszkodliwiania odpadów w wysokotemperaturowym reaktorze z zastosowaniem generatora plazmy lub innej najnowszej dostępnej technologii stosowanej w światowej gospodarce unieszkodliwiania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną dla funkcjonowania tej instalacji. Dopuszcza
się lokalizowanie innych obiektów (zakładów przemysłowych) wykorzystujących energię wytworzoną
przez
urządzenia
i instalację do unieszkodliwiania odpadów. Dojazd
niezależną drogą jak na rysunku planu.
Dla zagwarantowania dobrych warunków aerosanitarnych, z technologicznej przetwarzania odpadów
wyłącza się deponowanie na kwaterach składowych
nieprzetworzonych odpadów surowych,
31 ZC – teren istniejącego cmentarza;
ustala się utrzymanie istniejącego użytkowania,
32 MN – istniejące tereny rolne;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną,
33 MN,U – istniejąca zabudowa mieszkaniowa
i usługowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania z możliwością przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania świetlicy na cele mieszkaniowe. Dojazd
z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW,
34 MW – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji,
35 ZD – istniejące ogrody działkowe;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
36 K – obiekt infrastruktury technicznej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania z możliwością zmiany funkcji na tereny osiedlowych usług sportu lub tereny zieleni,
37 US – istniejące tereny rolne;
ustala się przeznaczenie na tereny osiedlowych
usług sportu (boisko sportowe),
38 K – obiekt infrastruktury technicznej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego funkcji,
39 K – obiekt infrastruktury technicznej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego funkcji
z możliwością zmiany funkcji na tereny zieleni ogrodowej,
40 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa;
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ustala się utrzymanie przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową z możliwością
budowy budynków jednorodzinnych,
41 E – obiekt infrastruktury technicznej – trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego funkcji,
42 RU – istniejąca baza obsługi rolnictwa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania z możliwością wprowadzenia innych usług,
43 MW – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
44 K – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
przepompownia ścieków;
ustala się utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu,
45 U – nieczynny obiekt infrastruktury technicznej –
kotłownia osiedlowa;
ustala się przeznaczenie obiektu na cele usługowoprodukcyjne,
46 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego sposobu
wykorzystywania terenu,
R o z d z i a ł XIV
Ogonowice
§ 30

Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 MN – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną.
Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy,
2) 2 RM, 3RM, 5 RM, 6 RM, 8 RM – istniejąca zabudowa
zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę
istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych budynków
mieszkalnych
niezwiązanych
z produkcją rolniczą z uwzględnieniem przepisów
szczególnych,
3) 4 U,P – istniejąca zabudowa produkcyjno-usługowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia jako funkcji podstawowej z możliwością modernizacji i przebudowy. Jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
4) 7U – istniejący obiekt sakralny (kapliczka);
użytkowanie bez zmian,
5) 9 U – istniejący obiekt usługowy – sklep;
ustala się możliwość modernizacji i przebudowy
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
6) 10 MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia jako funkcji podstawowej z możliwością modernizacji, przebudowy i budowy nowych budynków mieszkalnych,
7) 11E – istniejący teren urządzeń infrastruktury technicznej – trafostacja;
użytkowanie bez zmian,
8) 12 RU – teren upraw polowych;
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ustala się teren urządzeń gospodarki rybackiej.
R o z d z i a ł XV
Raczkowa
§ 31
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 US – istniejące boisko sportowe;
ustala się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu,
2) 2RM, 5RM, 6 RM, 8 RM, 9 RM 14 RM, 17 RM, 18
RM, 20 RM, 24 RM, 27 RM, 32 RM, 33 RM, 37 RM
– istniejąca zabudowa zagrodowa.;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
3) 3 U – istniejące usługi handlowe;
ustala się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu,
4) 4 MN, 10 MN, 12 MN, 16 MN, 25 MN, 30 MN, 31
MN, 36 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu z możliwością realizacji usług nieuciążliwych,
5) 7 E – istniejąca trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania terenu,
6) 11 ZP, 15 ZP, 21 ZP, 22 ZP, 28 ZP, 34 ZP, 38 ZP,
39 ZP – użytki zielone;
ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną,
7) 13 U – istniejąca zabudowa usługowa – usługi rzemiosła;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
8) 19 K, 29 K, 43 K – teren urządzeń infrastruktury
technicznej;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu,
9) 23 U – teren usług – remiza straży pożarnej;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu,
10) 26 U – teren kultu religijnego – kapliczka;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu,
11) 35 MN,U – istniejąca zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową oraz możliwość realizacji obiektów
usługowych,
12) 40 MW – teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji terenu,
13) 41 P,U – istniejąca zabudowa produkcyjnousługowa;
ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza się modernizację, rozbudowę, a także
realizację nowej zabudowy,
14) 44 MN – tereny rolne;
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ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną,
15) 45 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
ustala się użytkowanie bez zmian z możliwością
rozbudowy, modernizacji i adaptacji istniejących budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe oraz
przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego.
R o z d z i a ł XVI
Taczalin
§ 32
Ustala się przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz następujący
program i zasady ich zagospodarowania:
1) 1 ZC – tereny użytkowane rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod projektowany
cmentarz. W północnej części działki przebiegają
dwa gazociągi DN300 1,6 MPa i DN300 6,3 MPa.
Strefa ochronna gazociągów 20 m, dla ww. strefy
ustala się następujące zasady zagospodarowania:
– zakaz lokalizacji zabudowy,
– obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu
i przemieszczania się wzdłuż gazociągu,
– zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m (po
2 m od osi gazociągów) – zagospodarowanie tego pasa zielenią niską,
– zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksploatacji,
– minimalna odległość od gazociągów przesyłowych dla pól grzebalnych wynosi 15 m.
Ustala się obowiązek uzgodnienia z Regionalnym
Oddziałem Przesyłu we Wrocławiu, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
2) 2 RU – obiekt usługowy obsługi rolnictwa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania,
3) 3 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
Na działce istnieją pozostałości wiatraka wpisanego
do rejestru zabytków nieruchomych (489/L), każda
działalność inwestycyjna w tym terenie wymaga
uzgodnienia z Państwową Służbą Ochrony Zabytków,
4) 4 MN – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; jedna działka. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy określona
na rysunku planu,
5) 5 RU – tereny obsługi gospodarki rolnej;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
6) 6 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy oraz jej modernizację i przebudowę,
7) 7 MN – teren użytkowany rolniczo;
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną; jedna działka. W
przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą trasą energetyczną, koszty przebudowy ponosi właściciel działki,
8) 8 MW – istniejąca zabudowa wielorodzinna;
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ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
9) 9 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Istnieje możliwość zabudowy rolnej
działki plombowej z nieprzekraczalną linią zabudowy
jak na rysunku planu,
10) 10 RM, 12 RM, 13 RM, 17 RM, 22 RM, 24 RM, 26
RM, 28 RM, 30 RM – istniejąca zabudowa zagrodowa;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu. Dopuszcza się modernizacje i przebudowę istniejących budynków, adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkaniowe lub usługowe o charakterze nieuciążliwym oraz budowę nowych
budynków
mieszkalnych
z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
11) 11 MN, 16MN, 20 MN, 27 MN, 31 MN, 32 MN –
istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
12) 14 E – istniejący obiekt infrastruktury technicznej –
trafostacja;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
13) 15 U, 21U, 23 U, 25 U, 29 U – teren usług;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu,
14) 18 ZC – teren byłego, nieużytkowanego od
50 lat cmentarza;
ustala się ponowne uruchomienie cmentarza,
15) 19 U,ZC – teren istniejącego kościoła z czynnym
cmentarzem przykościelnym;
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu;
16) 33 ZP – tereny zieleni;
ustala się przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną,
17) 34 G – istniejący obiekt infrastruktury technicznej;
zespół zaporowo-upustowy na gazociągu,
ustala się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu.
DZIAŁ SZÓSTY
Przepisy końcowe
§ 33
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o
których mowa w dziale V niniejszej uchwały, tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 34
Dla terenów projektowanej zabudowy, ustala się stawkę
procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy, w wysokości:
1) 0% – dla terenów pozostającej we władaniu gminy,
2) 30% – dla pozostałych terenów.
§ 35
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 36
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Poz. 2253
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005 r.
(poz. 2253)
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Poz. 2254 i 2255

2254
UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/411/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia
3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U.
Nr 261, poz. 2603), Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:
§1

§3

W uchwale nr XXXIII/411/04 Rady Gminy Kobierzyce z
dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Kobierzyce, zmienia się § 1 ust. 5 poprzez dodanie ustępu 6 w brzmieniu:
„6. Z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi o charakterze publicznym, jak np. dostawa energii, gazu,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe mogą być zawierane umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, w
trybie bezprzetargowym.”

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

JANUSZ GARGAŁA

2255
UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co
następuje:
§1
Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Borów.
Rozdział I
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium
szkolnego
§2
1. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkującemu stale na terenie Gminy Borów, w którego ro-

dzinie dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty
określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 ze zm.).
2. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od sytuacji materialnej ucznia, a w szczególności osiąganych dochodów w rodzinie oraz okoliczności przewidzianych w art. 90d. ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i wynika
z zakwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej.
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3. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) I grupa – dochód miesięczny na członka
rodziny ucznia do wysokości nieprzekraczającej
150,00 zł,
2) II grupa – dochód miesięczny na członka rodziny
ucznia przekraczający kwotę 150,00 zł do wysokości maksymalnej 316,00 zł.
4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi:
1) dla I grupy – nie mniej niż 50,00 zł,
2) dla II grupy – nie mniej niż 45,00 zł.
5. Przy ocenie sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny
dokonywanej na podstawie poprzednich ustępów niniejszego paragrafu w razie wystąpienia szczególnych
okoliczności,
o
których
mowa
w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wysokość przyznanego stypendium nie może być niższa
niż kwota określona dla I grupy dochodowej.
6. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej
lub w jednej z innych form określonych w § 3 niniejszego regulaminu.
§3
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą (wycieczki,
wyjazdy do kina lub teatru);
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy szkolnych oraz osobistego sprzętu do zajęć sportowych, również pozalekcyjnych;
3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, a w szczególności
zwrot kosztów dojazdu do szkoły oraz zakwaterowania;
4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych
w art. 90d. ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Poz. 2255

2. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 pkt 4 jest
wypłacane za dwa miesiące, pięć razy w roku:
w październiku, grudniu, lutym, kwietniu i czerwcu, do
20 dnia każdego miesiąca.
3. Kwota niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na okres następny.
§6
W przypadku, gdy wysokość środków przeznaczonych na
wypłatę stypendiów jest niewystarczająca, by przyznać
stypendia wszystkim osobom spełniającym kryteria cytowane w § 2 ust. 1 regulaminu, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:
1. Pochodzą z rodzin o najniższych dochodach.
2. Występują w rodzinie okoliczności wymienione
w art. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty.
R o z d z i a ł III
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§7
1. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego uzależniony jest od rodzaju zdarzenia losowego, które wymaga
lub nie wymaga podjęcia niezwłocznych działań w celu realizacji świadczenia.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w
Urzędzie Gminy Borów nie później niż dwa miesiące
od momentu wystąpienia zdarzenia losowego.
3. Wniosek może być składany według wzoru będącego
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§8

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

1. Realizacja zasiłku szkolnego następuje w terminie do
20 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia
wniosku.
2. W przypadkach nagłych, o których mowa w § 7 ust. 2,
realizacja zasiłku następuje nie później niż
10 dni od złożenia wniosku.
3. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Borów w drodze decyzji administracyjnej, w miarę posiadanych
środków.

§4

§9

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa
się w Urzędzie Gminy Borów w terminach określonych
w art. 90n ust.6 ustawy.
2. Wniosek może być składany według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do stypendiów przyznawanych od 1 stycznia 2005 roku.

§5

§ 11

1. Stypendium szkolne w formach przewidzianych
w § 3 pkt 1, 2, 3 realizowane jest poprzez częściowy
lub całkowity zwrot poniesionych kosztów. Zwrot kosztów
następuje
cztery
razy
w
roku
w miesiącach: październik, grudzień, luty, czerwiec na
podstawie oryginałów rachunków i faktur wystawionych w okresie, na jaki przyznano stypendium.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

R o z d z i a ł II

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ MASOŁA
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Borów z dnia 25 maja
2005 r. (poz. 2255)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Borów z dnia 25 maja
2005 r. (poz. 2255)
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA
z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Stara Kamienica

Poz. 2255
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 3 ust.3 ustawy z dnia 16 grudnia
2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym
od
osób
fizycznych
(Dz.
U.
Nr
281,
poz. 2781) uchwala się, co następuje:
§1

§3

W uchwale nr XXXII/203/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Stara Kamienica wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 skreśla się ust. 5 i 6,
2) w § 11 skreśla się ust. 2,
3) w § 14 po wyrazach „w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” dodaje się wyrazy „z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN KUŚNIEREWSKI

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2257
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY
z dnia 31 maja 2005 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760), Komisarz Wyborczy w Legnicy podaje do publicznej wiadomości
wyniki
wyborów
uzupełniających
do
Rady
Gminy
w Miłkowicach przeprowadzonych w dniu 29 maja 2005 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Wybory przeprowadzono do 1 rady gminy w 1 okręgu wyborczym.
Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
Wybrano 1 radnego.
Uprawnione do głosowania były 564 osoby.
W wyborach wzięły udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 94 osoby, to jest
16,67% uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 94.
7. Głosów ważnych oddano 94, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
Wyniki wyborów
1. Wybory do Rady Gminy w Miłkowicach.
I. Wybory uzupełniające przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 8, w którym wybierano
1 radnego.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 564.
W głosowaniu wzięło udział 94 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi
16,67% uprawnionych do głosowania.
II. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 8 są następujące:
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A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba głosów oddanych 94.
D. Głosów ważnych oddano 94.
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 1 KWW Młodzi Ulesia
SOCHA KAMILA
KOMISARZ WYBORCZY
LECH MUŻYŁO

2258
INFORMACJA STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta KARPACZA
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), informuję, że
projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji
gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, w jednostce ewidencyjnej miasto Karpacz, wyłożony do wglądu osób zainteresowanych
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w dniach od 4 do 24 maja
2005 r. – staje się z dniem 25 maja 2005 roku OPERATEM EWIDENCJI
GRUNTÓW i BUDYNKÓW.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji
gruntów
i
budynków
ujawnione
w
operacie
opisowo-kartograficznym,
może
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Zarzuty należy zgłaszać do Starosty Jeleniogórskiego na adres:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Matejki 17, 58-500 Jelenia Góra.
STAROSTA
JACEK WŁODYGA

2259
UZUPEŁNIENIE LISTY BIEGŁYCH SĄDOWYCH
ORZEKAJĄCYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 104

– 9493 –

Poz. 2259

Informuje, że na listę biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
ustanowionych przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu na czas do 31 grudnia 2007 roku, wpisani
zostali
1. Pani Anita Glińska – psychiatra, zatrudniona w NZOZ Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna w Środzie Śląskiej, ul. Targowa 9, 55-300 Środa Śląska,
tel. 396 60 93,
2. Pan Dariusz Wilbik – psycholog zatrudniony w NZOZ Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna w Środzie Śląskiej, ul. Targowa 9, 55-300 Środa Śląska,
tel. 396 60 93,
3. Pani Barbara Dominik – psycholog, zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii, ul.
Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice, tel. 384 06 50,
4. Pani Aurelia Dorosz – psychiatra zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii, ul.
Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice, tel. 384 06 50,
PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
WACŁAWA MACIŃSKA

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1)

2)

w punktach sprzedaży:
–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

–

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,
55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm
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