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3773 
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzecze ń i zezwole ń na prac ę 
cudzoziemców na terenie województwa dolno śląskiego 

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządo-
wej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, zm. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 4, 
poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, 
poz. 757, Nr 175, poz. 1462) oraz art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, zm. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 64, poz. 565, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462) 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na 
pracę cudzoziemców obowiązujące na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego. 

§ 2 

Kryteria określają politykę państwa i wojewody  
w sprawach wykonywania pracy przez cudzoziemców w 
województwie dolnośląskim i mają na celu: 
1) stworzenie moŜliwości napływu wysoko wykwalifiko-

wanej kadry pracowników, której brak jest na lokalnym 
rynku pracy, 

2) umoŜliwienie zatrudniania cudzoziemców pracodaw-
com inwestującym kapitał zagraniczny, jeŜeli ich dzia-
łalność przyczynia się do wzrostu inwestycji, transferu 
nowych technologii lub tworzenia nowych miejsc pra-
cy, 

3) wpływanie na wielkość i strukturę zatrudniania cudzo-
ziemców na terenie województwa. 

§ 3 

1. Przyrzeczenia i zezwolenia na wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 87 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wy-
dawane są na czas oznaczony, tj do 12 miesięcy. 

2. W przypadku ubiegania się o przyrzecze-
nie/zezwolenie przez spółki nowo powstałe lub będące 
jeszcze w fazie organizacji, okres o którym mowa po-
wyŜej, moŜe zostać ograniczony do 8 miesięcy. 

3. Przyrzeczenie i zezwolenie na wykonywanie pracy 
przez cudzoziemców przy pracach sezonowych moŜe 
być wydawane przede wszystkim w okresie (marzec – 
październik) jako zatrudnienie uzupełniające pod wa-
runkiem, Ŝe nie było kandydatów do pracy wśród bez-
robotnych i poszukujących pracy. 

§ 4 

W toku postępowania w sprawie udzielenia przyrzeczenia 
lub zezwolenia na pracę uwzględnia się: 
1) działania pracodawcy zmierzające do znalezienia kan-

dydatów do pracy inne niŜ złoŜenie oferty pracy w po-
wiatowym urzędzie pracy, brak moŜliwości pozyskania 
kandydatów do pracy spośród osób poszukujących 

pracy i bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym 
urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę 
pracodawcy lub miejsce świadczenia pracy, posiada-
nie przez cudzoziemca kwalifikacji, umiejętności, 
uprawnień zawodowych wymaganych do pracy na 
wnioskowanym stanowisku, udokumentowanych wia-
rygodnymi dyplomami, świadectwami, certyfikatami, 

2) wiarygodność i prawidłowość funkcjonowania praco-
dawcy potwierdzoną złoŜonymi dokumentami za-
świadczającymi o wywiązywaniu się ze zobowiązań 
wobec ZUS oraz właściwego urzędu skarbowego lub 
dokumentami potwierdzającymi uzyskaną zgodę na 
zwolnienie lub odroczenie płatności. 

§ 5 

Na odmowę wydania przyrzeczenia i zezwolenia na pracę 
cudzoziemca będą miały wpływ następujące czynniki: 
1) wnioskowanie o zatrudnienie cudzoziemca przez pra-

codawcę prowadzącego działalność gospodarczą w 
zakresie handlu obwoźnego oraz tzw. „agencji towa-
rzyskich”, 

2) odmowa pracodawcy bez uzasadnionej przyczyny 
zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących 
pracy skierowanych przez powiatowy urząd pracy, 

3) stwierdzenie przez wojewodę lub urząd celny naru-
szenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, 

4) wnioskowania o wydanie przyrzeczenia/zezwolenia lub 
ich przedłuŜenia w przypadku konieczności zbadania 
sytuacji na rynku pracy, niepozwalającego na rzetelne 
zbadanie sytuacji na rynku pracy, tj. z wyprzedzeniem 
ponad 90 dni od proponowanego we wniosku terminu 
rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. 

§ 6 

Zatrudnienie cudzoziemców w niepublicznych i prywat-
nych jednostkach świadczących usługi lecznicze lub pa-
ramedyczne, w zakresie medycyny niekonwencjonalnej 
lub masaŜu, będzie rozpatrywane pozytywnie pod warun-
kiem przedłoŜenia przez pracodawcę dokumentów po-
twierdzających posiadanie przez cudzoziemców kwalifi-
kacji, wykształcenia oraz uprawnień zawodowych upraw-
niających do pracy na wnioskowanym stanowisku, tj.: 
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1) wykonywanie usług leczniczych – wymaga przedłoŜe-
nia przez cudzoziemca dyplomu lekarza oraz zgody 
Ministerstwa Zdrowia i Okręgowej Izby Lekarskiej na 
wykonywanie zawodu lekarza, 

2) wykonywanie pracy masaŜysty – wymaga przedłoŜe-
nia kwalifikacji nabytych poprzez ukończenie co naj-
mniej kierunkowej szkoły średniej lub przedłoŜenia dy-
plomu lekarza i ukończonego kursu masaŜysty, 

3) wykonywanie pracy jako średni personel medyczny – 
wymaga przedłoŜenia dyplomu odpowiedniej kierun-
kowej szkoły średniej. 

§ 7 

Przyrzeczenie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy 
przez cudzoziemca podlega cofnięciu na mocy  
§ 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na 
pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1766, 
zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 27, poz. 236)  
po 2 miesiącach od dnia doręczenia wnioskodawcy decy-
zji, jeŜeli pracodawca nie poinformował na piśmie Woje-

wody Dolnośląskiego o uzasadnionych przyczynach nie-
podjęcia pracy przez cudzoziemca. 

§ 8 

Traci moc rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego  
z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie ustalenia kryteriów wy-
dania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców 
nieposiadających zezwolenia na osiedlenie się  
ani statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  
Nr 36, poz. 924). 

§ 9 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
STANISŁAW ŁOPATOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3774 
UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskieg o z dnia 
4 grudnia 2003 roku  w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskie-
go 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 
z późń. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przepis § 8 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego uchwalony 
uchwałą nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Wałbrzyskiego otrzymuje brzmienie: 
„§ 8 
1. Tytuł „ZasłuŜony dla Powiatu Wałbrzyskiego” nadaje 

Rada Powiatu podejmując stosowną uchwałę. 
2. Zasady nadawania tytułu „ZasłuŜony dla Powiatu Wał-

brzyskiego” określa regulamin stanowiący  
załącznik do Statutu Powiatu Wałbrzyskiego,  
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Nadanie tytułu, o którym mowa w ust. 1, następuje w 
sposób uroczysty na Sesji Rady Powiatu.” 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Wałbrzyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 
 

STANISŁAW KUŹNIAR 
 

Załącznik do Statutu Powiatu 
Wałbrzyskiego  
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REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU  
„ZASŁU śONY DLA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO” 

 
 

§ 1 

Tytuł „ZasłuŜony dla Powiatu Wałbrzyskiego” moŜe być 
przyznany za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu, słuŜbę 
publiczną oraz twórczość literacką i artystyczną lub poje-
dynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego 
mieszkańców: 
1) osobom fizycznym, 
2) osobom prawnym, 
3) innym podmiotom o zasięgu powiatowym i ponadpo-

wiatowym. 

§ 2 

1. Tytuł przyznaje Rada Powiatu Wałbrzyskiego w dro-
dze uchwały z inicjatywy własnej lub na wniosek: 
1) Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego, 
2) Starosty Wałbrzyskiego, 
3) Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, 
4) Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, 
5) organizacji społecznych i zawodowych. 

2. Osoba lub podmiot zgłoszony do tytułu „ZasłuŜony dla 
Powiatu Wałbrzyskiego” musi wyrazić zgodę na kan-
dydowanie do tytułu. 

3. Tytuł „ZasłuŜony dla Powiatu Wałbrzyskiego” moŜe 
być nadany tej samej osobie lub podmiotowi tylko je-
den raz. 

§ 3 

Wzór wniosku o nadanie tytułu stanowi załącznik do ni-
niejszego Regulaminu. 

§ 4 

Wniosek naleŜy kierować do Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego co najmniej na dwa miesiące przed planowanym 
nadaniem tytułu. 

§ 5 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego po zaopiniowaniu złoŜo-
nego wniosku przedstawia Radzie Powiatu Wałbrzyskie-
go projekt uchwały o przyznaniu tytułu wraz  
z uzasadnieniem. 

§ 6 

Obok uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego dokumentem 
potwierdzającym nadanie tytułu „ZasłuŜony dla Powiatu 
Wałbrzyskiego” jest stosowny dyplom podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu i Starostę Wałbrzyskie-
go. 

§ 7 

Wręczenie dyplomu odbywa się w sposób uroczysty na 
Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 
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Załącznik do regulaminu nada-
nia tytułu „Zasłu Ŝony dla Powia-
tu Wałbrzyskiego” 
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3775 
UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 3 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/373/2005 dotycz ącej ustalenia regula-
minu okre ślającego niektóre zasady wynagradzania za prac ę, zasady przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków  oraz trybu i kry-
teriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczy-
cieli zatrudnionych w o światowych jednostkach organizacyjnych prowa-
dzonych  
                             przez Powiat Kłodzki w  roku 2005 

 Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1a, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, spo-
sobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniają-
cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku moty-
wacyjnego, wykazu trudnych i uciąŜliwych warunków pracy stanowiących pod-
stawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zali-
czania okresów zatrudnienia 
i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 
455 ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XXXIII/373/ 2005 Rady Powiatu Kłodzkiego 
z dnia 26 stycznia 2005 r. dokonuje się zmian: 
1. § 5 – ust. 2 otrzymuje brzmienie „Nauczycielom przy-

sługuje dodatek za wysługę lat zgodnie  
z art. 33 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela”. 

2. § 6 – skreśla się ust. 7, a kolejne ustępy zmieniają 
numerację na 7 i 8. 

3. § 7 – ust. 2 otrzymuje brzmienie „Kwotę środków fi-
nansowych, przeznaczonych na dodatki motywacyjne 
dla nauczycieli określa się w wysokości 2,5% roczne-
go wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
wanego z tytułem zawodowym magistra  
z przygotowaniem pedagogicznym, w przeliczeniu na 
kaŜdy etat kalkulacyjny”. 

4. § 8 – ust. 3 otrzymuje brzmienie „Wysokość dodatku 
za uciąŜliwe warunki pracy zwiększa się  
o 6% stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela 
w przypadku nauczycieli:” 
1) zatrudnionych w szkołach dla dzieci i młodzieŜy z 

niepełnosprawnością sprzęŜoną, 
2) pracujących z dziećmi i młodzieŜą, u której nastąpi-

ło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn 
szczegółowo określonych w § 32 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepeł-
nosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 
Nr 139, poz. 1328)”. 

3) szkół (klas) specjalnych, prowadzących zajęcia  
w klasie lub w grupie wychowawczej z upośledzo-
nymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajdu-
je się co najmniej jedno dziecko z niepełnospraw-
nością określoną w pkt. 2), a w przypadku gdy w 
takiej klasie (grupie) znajduje się dziecko upośle-
dzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, pod warunkiem Ŝe zajęcia dydaktyczne 
prowadzone są wg odrębnego programu nauczania 

obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a 
zajęcia wychowawcze – według odrębnego pro-
gramu wychowawczego opracowanego przez wy-
chowawcę”. 

5. § 11 – ust. 6 otrzymuje brzmienie „Wysokość nagrody 
Starosty Kłodzkiego wynosi: 
– nagroda I stopnia   – 3.500,00 zł 
– nagroda II stopnia   – 3.000,00 zł 
Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi: 
– nagroda I stopnia   – 2.000,00 zł 
– nagroda II stopnia   – 1.500,00 zł” 
§ 11 – skreśla się ust. 9, a kolejne ustępy zmieniają 
numerację na 9–12. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XLII/528/2005 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 29 września 2005 roku w sprawie 
zmiany uchwały nr XXXIII/373/2005 r. dotyczącej ustale-
nia regulaminu określającego niektóre zasady wynagra-
dzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia, innych dodatków oraz trybu  
i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jed-
nostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki, w roku 2005. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Kłodzkiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
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 RENATA SURMA 
 

3776 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 

 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 ze zm.), 
w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Pre-
zydenta Wrocławia, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pozbawia się kategorii drogi gminnej połoŜoną we Wro-
cławiu ulicę o przebiegu: 
 

Relacja i przebieg drogi 
Dłu-
gość 
[m] 

Uwagi 

Świdnicka od ulicy Kazi-
mierza Wielkiego do pla-
cu Teatralnego 

170 
Wyłączenie  
z ruchu kołowego 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocła-
wia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 
roku. 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3777 
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 4 października 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę WESOŁA nowo powstałej ulicy, poło-
Ŝonej w Zgorzelcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 21/21 (Obr. IX, AM – 1). 

§ 2 

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MACIEK WOLANIN 

 

3778 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 20 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego w rejonie ulic: Zdrowej, Wysokiej i T ęczowej w obr ębie Stare Miasto 
we  
                                           Wrocławi u 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XIX/535/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lutego 2004 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Zdrowej, Wysokiej i Tęczowej w obrębie Stare 
Miasto we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 2, poz. 
33) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:  

 
 

R o z d z i a ł  1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic: Zdrowej, Wysokiej i Tęczowej w obrębie 
Stare Miasto we Wrocławiu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar ograniczony od wschodu zachodnią 
linią rozgraniczającą ul. Zdrowej, północną linią roz-
graniczającą ul. Pochyłej, zachodnią linią rozgranicza-
jącą ul. Wysokiej, od południowego zachodu linią kole-
jową, od północy przedłuŜeniem południowej linii roz-
graniczającej ul. Tęczowej nieobejmującym końcowe-
go odgięcia, południową linią rozgraniczającą ul. Tę-
czowej. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych ze względu na brak wystę-
powania takich przestrzeni; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, ze względu na 
brak występowania takich terenów i obiektów; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miejscowym 
ze względu na brak takiej potrzeby; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu,  
w tym zakazu zabudowy ze względu na brak takiej 
potrzeby; 

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŜytkowania terenów  
w związku z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) akcent architektoniczny – element obiektu budowla-

nego, który wyróŜnia się w danym widoku; 
2) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, która 

koncentruje uwagę obserwatorów; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna nie-
przekraczalna linia zabudowy, linia ograniczająca 
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów 
budowli naziemnych niebędących liniami przesyło-
wymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

4) obowiązująca linia zabudowy ciągłej – linia określona 
na rysunku planu, która wyznacza połoŜenie fronto-
wych ścian budynków w taki sposób, Ŝe tworzą zwar-
tą pierzeję na całej długości linii; 

5) obowiązująca linia zabudowy nieciągłej – linia okre-
ślona na rysunku planu, która wyznacza połoŜenie 
frontowych ścian budynków w taki sposób, Ŝe są 
usytuowane w jednej linii, dopuszczając przerwy 
między nimi, które nie przekraczają 50% jej długości; 

6) powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy 
pokryty roślinnością oraz wody powierzchniowe na 
działce budowlanej, a takŜe 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym ich 
naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niŜ 
10 m2; 

7) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospoda-
rowania lub działalności lub grupy tych kategorii, któ-
re jako jedyne są dopuszczone w danym terenie; 

8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem; 

9) uchwała – niniejsza uchwała; 
10) wskaźnik intensywności zabudowy terenu – stosunek 

sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziem-
nych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie 
ścian bez uwzględnienia balkonów, loggi  
i tarasów do powierzchni terenu, na którym usytu-
owane są budynki. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
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3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik 
nr 4 do uchwały.  

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linia rozgraniczająca tereny, 
c) obowiązująca linia zabudowy ciągłej, 
d) obowiązująca linia zabudowy nieciągłej, 
e) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
f) dominanta, 
g) akcent architektoniczny; 

2) symbol terenu. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia tere-
nu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) obsługa firm – działalność biur, w tym: siedziby 

firm i instytucji, kancelarie prawne, instytucje fi-
nansowe, biura rachunkowe i doradcze, pośred-
nictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie 
opracowań, reklama i podobne; 

3) kultura – działalność instytucji związanych  
z kulturą, w tym: teatry, kina, muzea, galerie sztu-
ki, biblioteki, domy kultury, kluby muzyczne lub li-
terackie, kabarety i podobne; 

4) turystyka – działalność związana z turystyką, w 
tym: biura podróŜy i agencje turystyczne, hotele, 
motele, domy wycieczkowe, schroniska młodzie-
Ŝowe, informacja turystyczna i podobne; 

5) sport i rekreacja – działalność w zakresie popra-
wy kondycji fizycznej i aktywnego wypoczynku, w 
tym: hale sportowe, boiska, korty, lodowiska, ba-
seny, kryte pływalnie, siłownie, kręgielnie, kluby 
bilardowe i podobne; 

6) słuŜba zdrowia i odnowa biologiczna wbudowana 
– działalność związana z ochroną zdrowia, w tym: 
przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, siłownie, 
solaria i podobne, prowadzona w obiektach o in-
nym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niŜ 
50% ich powierzchni uŜytkowej;  

7) handel detaliczny – działalność związana ze 
sprzedaŜą detaliczną towarów, z wyłączeniem 
sprzedaŜy paliw, na powierzchni sprzedaŜy do 
2000 m2, prowadzona: 
a) w obiektach o innym przeznaczeniu, w których 

zajmuje mniej niŜ 50% ich powierzchni uŜyt-
kowej, 

b) w domach handlowych – reprezentacyjnych, 
wielokondygnacyjnych obiektach,  
a takŜe usługi drobne, w tym: fotograf, mała 
poligrafia, gabinet kosmetyczny, fryzjerstwo, 
pralnia, szewc i podobne;  

8) gastronomia wbudowana – działalność obiektów 
gastronomii, w tym: restauracje, kawiarnie, her-
baciarnie, winiarnie, piwiarnie, puby, bary, cukier-
nie i podobne, prowadzona  
w obiektach o innym przeznaczeniu, w których 
zajmuje mniej niŜ 50% ich powierzchni uŜytkowej;  

9) administracja – działalność instytucji publicznych, 
w tym: urzędy, wojsko, policja, straŜ poŜarna, 
straŜ miejska i podobne; 

10) teren stacji transformatorowej; 
11) teren komunikacji; 
12) teren komunikacji pieszej i rowerowej; 
13) ulica wewnętrzna; 
14) parkingi. 

2. Ustala się grupę kategorii przeznaczenia terenu – 
usługi, która obejmuje kategorie ujęte w ust. 1  
pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 

3. Na kaŜdym z terenów zakazuje się przeznaczeń in-
nych niŜ te, które są dla niego ustalone w planie. 

§ 5 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony  
i kształtowania środowiska: 
1) uciąŜliwość zagospodarowania musi zawierać się  

w granicach nieruchomości, a Ŝadna forma zagospo-
darowania nie moŜe obniŜać standardu środowiska, 
określonego w przepisach szczególnych dla danej ka-
tegorii terenu, na połoŜonych poza granicami nieru-
chomości sąsiadujących obszarach. 

2) wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone zago-
spodarować zielenią oraz w maksymalnym stopniu 
zachować istniejącą zieleń, w szczególności zadrze-
wienia o wysokich walorach. 

3) dopuszcza się retencjonowanie czystych wód opado-
wych na terenach zainwestowanych i wykorzystanie 
ich do nawadniania terenów zieleni. 

§ 6 

Na całym obszarze planu wprowadza się strefę ochrony 
konserwatorskiej zabytków archeologicznych,  
w której ustala się obowiązek uzgadniania prac ziemnych 
z właściwymi słuŜbami konserwatorskimi. 

§ 7 

1. Ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktu-
ry technicznej: 
1) obowiązuje przebudowa istniejących i likwidacja 

nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym za-
inwestowaniem; 

2) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na te-
renach inwestorów, bez naruszenia warunków za-
budowy, o których mowa w rozdziale 2. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągo-

wej; 
2) rozbudowę sieci wodociągowej na obszary prze-

znaczone pod zabudowę wyznaczone planem. 
3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 

ustala się: 
1) odprowadzanie ścieków komunalnych do kanaliza-

cji ogólnospławnej, z istniejącej i wyznaczonej pla-
nem zabudowy; 

2) wyposaŜenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszyst-
kich obszarów zainwestowania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się: 
1) odprowadzanie wód opadowych do systemu kana-

lizacji ogólnospławnej; 
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2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opa-
dowe wszystkich terenów zabudowanych  
i utwardzonych; 

3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopo-
chodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości 
określone w przepisach szczególnych, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji, na terenie własnym 
inwestora; 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których 
moŜe dojść do zanieczyszczenia substancjami, o 
których mowa w pkt 3. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
2) rozbudowę sieci rozdzielczej na obszary przezna-

czone pod zabudowę wyznaczone planem. 
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala 

się: 
1) dostawę energii elektrycznej z sieci średniego  

i niskiego napięcia; 
2) rozbudowę istniejących i budowę nowych kablo-

wych linii elektroenergetycznych średniego  
i niskiego napięcia; 

3) lokalizację stacji transformatorowych wbudowa-
nych lub wolno stojących stosownie do potrzeb; 

4) lokalizację nowej stacji transformatorowej na tere-
nie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6E w 
zamian za istniejącą stację transformatorową poło-
Ŝoną przy ul. Wysokiej 8a; 

5) zapewnienie dogodnego dojazdu do stacji trans-
formatorowych, o których mowa w pkt 3 i 4; 

6) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej 
do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 
1) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowni-

czej, poprzez jej rozbudowę na obszary zabudowy 
wyznaczone planem; 

2) zakaz lokalizacji dodatkowych, punktowych uciąŜli-
wych emitorów zanieczyszczeń do środowiska;  

3) zakaz napowietrznej sieci ciepłowniczej; 
4) przebudowę sieci ciepłowniczej ułoŜonej wzdłuŜ ul. 

Tęczowej, na odcinku kolidującym z wyznaczoną 
planem linią zabudowy; 

5) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła w 
oparciu o nieuciąŜliwe dla środowiska i odnawialne 
źródła energii. 

8. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się: 
1) przyłączenie planowanych obiektów do sieci telefo-

nicznej; 
2) zakaz budowy wolno stojących wieŜ telefonii ko-

mórkowej; 
3) dopuszcza się lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych  
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w odrębnych przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla terenów 

§ 8 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1U ustala się grupę kategorii przeznaczenia – usługi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ukształtowania budyn-
ków: 
1) wysokość: 

a) mierzona od poziomu ulicy do najniŜszego 
punktu dachu – nie mniej niŜ 19 m, 

b) mierzona od poziomu ulicy do najwyŜszego 
punktu dachu – nie więcej niŜ 22 m; 

2) dach płaski lub mansardowy; 
3) elewacja zwieńczona gzymsem. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, odnośnie istnieją-
cej kamienicy przy ul. Wysokiej 4 obowiązuje: 
1) zakaz nadbudowy; 
2) zachowanie elewacji. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ob-
sługa komunikacyjna od ul. Wysokiej. 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
2U ustala się grupę kategorii przeznaczenia – usługi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ukształtowania budyn-
ków: 
1) wysokość: 

a) mierzona od poziomu ulicy do najniŜszego 
punktu dachu – nie mniej niŜ 19 m, 

b) mierzona od poziomu ulicy do najwyŜszego 
punktu dachu – nie więcej niŜ 22 m; 

2) dach pierzei od strony ulicy płaski; 
3) elewacja od strony ulicy podzielona na zróŜnicowa-

ne architektonicznie segmenty o szerokości do 20 
m oraz zwieńczona gzymsem. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) udział powierzchni biologicznie czynnej – co naj-

mniej 15% powierzchni działki; 
2) szpaler zieleni wysokiej od strony linii kolejowej. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zloka-
lizowanie dominanty w osi symetrii ul. Pochyłej o po-
wierzchni w rzucie od 100 do 190 m2 oraz wysokości 
od 30 do 35 m mierzonej od poziomu ulicy do najwyŜ-
szego punktu dachu. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ustalenia systemu 
transportowego: 
1) obsługa komunikacyjna od ul. Wysokiej; 
2) przejazd bramowy do wnętrza blokowego usytu-

owany w osi symetrii ul. Pochyłej; 
3) zapewnienie dojazdu do terenu 6E; 
4) urządzenie miejsc postojowych w ilości dostatecz-

nej dla obsługi prowadzonej działalności,  
w granicach działek poszczególnych inwestorów, 
jednak nie mniej niŜ: 
a) 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 

obiektu w przypadku kategorii określonej  
w § 4 ust. 1 pkt 2, 

b) 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 
obiektu w przypadku kategorii określonych  
w § 4 ust. 1 pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

§ 10 
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
3U ustala się grupę kategorii przeznaczenia – usługi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ukształtowania budyn-
ków: 
1) wysokość: 

a) mierzona od poziomu ulicy do najniŜszego 
punktu dachu – nie mniej niŜ 16 m z wyjątkiem 
parkingów, 

b) mierzona od poziomu ulicy do najwyŜszego 
punktu dachu – nie więcej niŜ 25 m; 

2) dach od strony ulicy i linii kolejowej płaski; 
3) zlokalizowanie akcentu architektonicznego od stro-

ny północno-zachodniej. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-

stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) udział powierzchni biologicznie czynnej – co naj-

mniej 20% powierzchni terenu; 
2) szpaler zieleni wysokiej od strony linii kolejowej. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ustalenia systemu 
transportowego: 
1) obsługa komunikacyjna od ul. Tęczowej; 
2) urządzenie miejsc postojowych w ilości dostatecz-

nej dla obsługi prowadzonej działalności,  
w granicach działek poszczególnych inwestorów, 
jednak nie mniej niŜ: 
a) 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 

obiektu w przypadku kategorii określonej  
w § 4 ust. 1 pkt 2, 

b) 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 
obiektu w przypadku kategorii określonych  
w § 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
4U ustala się grupę kategorii przeznaczenia – usługi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ukształtowania budyn-
ków: 
1) wartość wskaźnika intensywności zabudowy terenu 

od 1,4 do 1,8 – śródmiejski charakter zabudowy; 
2) wysokość: 

a) mierzona od poziomu ulicy do najniŜszego 
punktu dachu – nie mniej niŜ 16 m, 

b) mierzona od poziomu ulicy do najwyŜszego 
punktu dachu – nie więcej niŜ 22 m, z wyjątkiem 
pierzei północnej, gdzie dopuszcza się – nie 
więcej niŜ 25 m;  

3) dach pierzei od strony wschodniej płaski; 
4) elewacja od strony wschodniej podzielona na zróŜ-

nicowane architektonicznie segmenty o szerokości 
do 20 m oraz zwieńczona gzymsem. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje udział 
powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 20% 
powierzchni terenu. 

5. W przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w zakresie klimatu akustycznego obo-
wiązują standardy określone w przepisach szczegól-
nych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące systemu transportowe-
go: 
1) obsługa komunikacyjna od strony ul. Tęczowej lub 

poprzez teren 3KDW; 
2) urządzenie miejsc postojowych w ilości dostatecz-

nej dla obsługi prowadzonej działalności,  
w granicach działek poszczególnych inwestorów, 
jednak nie mniej niŜ: 
a) 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 

obiektu w przypadku kategorii określonej  
w § 4 ust. 1 pkt 2, 

b) 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 
obiektu w przypadku kategorii określonych  
w § 4 ust. 1 pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

c) 1,1 miejsca na 1 mieszkanie w przypadku kate-
gorii określonej w § 4 ust. 1 pkt 1. 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
5MW ustala się przeznaczenie – zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
grupę kategorii przeznaczenia – usługi. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ukształtowania budyn-
ków: 
1) wartość wskaźnika intensywności zabudowy terenu 

od 1,5 do 1,8 – śródmiejski charakter zabudowy; 
2) wysokość: 

a) mierzona od poziomu ulicy do najniŜszego 
punktu dachu – nie mniej niŜ 16 m, 

b) mierzona od poziomu ulicy do najwyŜszego 
punktu dachu – nie więcej niŜ 22 m, z wyjątkiem 
pierzei północnej i wschodniej, gdzie dopuszcza 
się – nie więcej niŜ 25 m; 

3) dach pierzei od strony zachodniej płaski; 
4) elewacja od strony zachodniej podzielona na zróŜ-

nicowane architektonicznie segmenty o szerokości 
do 20 m oraz zwieńczona gzymsem; 

5) zlokalizowanie akcentu architektonicznego od stro-
ny północno-wschodniej. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) udział powierzchni biologicznie czynnej – co naj-

mniej 25% powierzchni terenu; 
2) zachowanie i uzupełnienie zieleni od strony ul. 

Zdrowej. 
5. W zakresie klimatu akustycznego obowiązują stan-

dardy określone w przepisach szczególnych jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące ustalenia systemu 
transportowego: 
1) obsługa komunikacyjna od ulic: Tęczowej, Zdrowej, 

Pochyłej lub z terenu 3KDW z zastrzeŜeniem pkt 2; 
2) obsługa komunikacyjna obiektów usługowych wie-

lokondygnacyjnych wyłącznie od ul. Tęczowej; 
3) urządzenie miejsc postojowych w ilości dostatecz-

nej dla obsługi prowadzonej działalności,  
w granicach działek poszczególnych inwestorów, 
jednak nie mniej niŜ: 
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a) 1,1 miejsca na 1 mieszkanie w przypadku kate-
gorii określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, 

b) 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 
obiektu w przypadku kategorii określonej  
w § 4 ust. 1 pkt 2, 

c) 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej 
obiektu w przypadku kategorii określonych  
w § 4 ust. 1 pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
6E ustala się przeznaczenie – teren stacji transforma-
torowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują prze-
pisy szczególne odnośnie stacji transformatorowych. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KD-S ustala się przeznaczenie – teren komunikacji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) zagospodarowanie elementami pasa drogowego w 

zaleŜności od potrzeb. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
2KD-PR ustala się przeznaczenie – teren komunikacji 
pieszej i rowerowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) zagospodarowanie elementami pasa drogowego w 

zaleŜności od potrzeb. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 
realizację celu publicznego. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
3KDW ustala się przeznaczenie – ulica wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m; 
2) zieleń przyuliczna, chodniki w zaleŜności od po-

trzeb i lokalnych uwarunkowań. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia ko ńcowe 

§ 17 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla 
opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocła-
wia. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 20 pa ździerni-
ka 2005 roku (poz. 3778) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 20 pa ździerni-
ka 2005 roku (poz. 3778) 

 
 

Stwierdzenie zgodno ści miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustaleniami  
„Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław” 

 
 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zdro-
wej, Wysokiej i Tęczowej w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław” (uchwała  
nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 roku oraz uchwała  
nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany wyŜej wymienio-
nego Studium). 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 20 pa ździerni-
ka 2005 roku (poz. 3778) 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro jektu planu 
 
 
W trakcie wyłoŜenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Zdrowej, Wysokiej i Tęczowej w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu do publicznego wglądu (w ter-
minie od 16 sierpnia 2005 r. do 13 września 2005 r.) oraz w wyznaczonym terminie do dnia 27 wrze-
śnia 2005 r. wpłynęła jedna uwaga do projektu planu wniesiona przez Piotra Barełkowskiego repre-
zentującego firmę VICTUS I.T. S.A pismem z dnia 27 września 2005 r.  
Rada Miejska Wrocławia po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) nie 
uwzględniła wyŜej wymienionej uwagi. 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 20 pa ździerni-
ka 2005 roku (poz. 3778) 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy 

 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zdrowej, Wysokiej i Tęczowej w 
obrębie Stare Miasto we Wrocławiu przewiduje: 
1) realizację fragmentu placu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-S o powierzchni 436 

m2 jako celu publicznego; 
2) realizację fragmentu ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-

PR o powierzchni 55 m2 jako celu publicznego; 
3) kompleksowe zaplanowanie niezbędnych sieci uzbrojenia technicznego oraz realizację sieci bę-

dących w gestii gminy. 
Przedmiotowe inwestycje finansowane będą z budŜetu Gminy. Nie wyklucza się udziału środków ze-
wnętrznych i moŜliwości współfinansowania wyŜej wymienionych zadań zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780 z późn. zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 20 października 2005 r. 

w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego Zakł adu Opieki Zdrowot-
nej – Przychodni przy ul. Legnickiej 61 

 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 ze zm.),
w związku z art. 36, art. 43 ust. 1 i art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dokonuje się likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Przychodni przy ul. Legnickiej 61, zwanego dalej Za-
kładem, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 
61, działającego w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Termin zakończenia działalności Zakładu ustala się na 
dzień 28 lutego 2006 r. 

3. Ustala się otwarcie likwidacji Zakładu na dzień  
1 grudnia 2005 r., zamknięcie ksiąg rachunkowych na 
dzień 31 sierpnia 2006 r. i zakończenie czynności li-
kwidacyjnych do dnia 30 listopada 2006 r. 

§ 2 

Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych 
likwidowanego Zakładu, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności oraz zmiany warunków udzielania  
i jakości, zapewnią: 
1) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Pol-

skie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny, prowadzony 
przez Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny, 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 25/27 w zakresie: 
a) podstawowej opieki zdrowotnej, 
b) pielęgniarstwa, w tym w miejscu nauczania oraz 

połoŜnictwa środowiskowego, 
c) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej: 

ginekologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, laryngolo-
gii, okulistyki, neurologii, dermatologii  
z wenerologią, urologii, ortopedii, stomatologii, pro-
tetyki, chirurgii stomatologicznej, kardiologii, endo-
krynologii, zdrowia psychicznego, 

d) diagnostyki medycznej, w tym laboratoryjnej, obra-
zowej, endoskopii i elektrodiagnostyki, 

e)  promocji zdrowia, 
2) samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i MłodzieŜy, 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a w 
zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŜy. 

§ 3 

Zakład dokona sprzedaŜy mienia ruchomego stanowią-
cego jego wyposaŜenie. 

§ 4 

Pracownicy Zakładu realizujący zadania określone  
w § 2 niniejszej uchwały zostają zatrudnieni przez pod-
miot określony w § 2 pkt 1, w trybie art. 231 Kodeksu pra-
cy. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocła-
wia. 

§ 6 

Z dniem wejścia w Ŝycie uchwały traci moc obowiązującą 
uchwała nr XXVI/2135/04 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 9 września 2004 r. w sprawie powołania Rady Spo-
łecznej samodzielnego publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Przychodni przy ul. Legnickiej 61 (Biuletyn 
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 1653). 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WICEPRZEWODNICZĄCA 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BARBARA ZDROJEWSKA 
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3780 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 20 października 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocł awia 
z dnia 9 wrze śnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych  szkół 
             podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI/2144/04 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w spra-
wie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i 
gimnazjów prowadzonych przez Miasto (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 207,  
poz. 3227), zwanej dalej „uchwałą”: 
1) pozycja 15 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podsta-

wowa nr 23 im. Generała Stefana „Grota” Rowec-
kiego, 52-235 Wrocław, ul. Przystankowa 32”; 

2) po dziale „Szkoły Podstawowe Specjalne” dodaje 
się: dział „Szkoły Muzyczne”, a w nim pozycje: 
„1. Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2, 51-690 Wro-

cław, ul. Krajewskiego 1. 
 2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia 

nr 2 im. Fryderyka Chopina, 51-690 Wrocław, 
ul. Krajewskiego 1”. 

2. W załączniku nr 2 do uchwały: 
1) pozycja 2 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 2 

im. Józefa Mackiewicza, 51-314 Wrocław,  
ul. Gorlicka 25”; 

2) pozycja 14 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum  
nr 14 im. Hugona Kołłątaja, 50-002 Wrocław, ul. 
Kołłątaja 1/6”; 

3) pozycja 18 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum  
nr 18 im. Armii Krajowej, 54-207 Wrocław,  
ul. Kłodnicka 36”; 

4) pozycja 23 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum  
nr 23 im. Wandy Rutkiewicz, 53-148 Wrocław, ul. 
Jastrzębia 26”; 

5) pozycja 39 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum  
nr 40 im. Noblistów Polskich, 52-429 Wrocław, ul. 
Morelowskiego 43”. 

3. W załączniku nr 3 do uchwały: 
1) w pozycji 8 po „Szkoła Podstawowa nr 15 im. 

KsięŜnej Jadwigi Śląskiej” dopisuje się „w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 9”; 

2) w pozycji 15 po „Szkoła Podstawowa nr 23” dopisu-
je się „im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego”; 

3) w pozycji 31 po „Szkoła Podstawowa nr 45 im. Ja-
nusza Kusocińskiego" dopisuje się "w Zespole 
Szkół nr 9”; 

4) w pozycji 36 po „Szkoła Podstawowa nr 53” dopisu-
je się „w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11”. 

4. W załączniku nr 4 do uchwały: 
1) w pozycji 2 po „Gimnazjum nr 2” dopisuje się „im. 

Józefa Mackiewicza”; 
2) w pozycji 13 po „Gimnazjum nr 14” dopisuje się 

„im. Hugona Kołłątaja”; 
3) w pozycji 17 po „Gimnazjum nr 18” dopisuje się 

„im. Armii Krajowej”; 
4) w pozycji 22 po „Gimnazjum nr 23” wpisuje się „im. 

Wandy Rutkiewicz”; 
5) w pozycji 38 po „Gimnazjum nr 40” wpisuje się „im. 

Noblistów Polskich”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocła-
wia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄC
Y 

RADY MIEJSKIEJ 
 

JACEK OSSOWSKI 
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3781 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przeks ztałcenie prawa u Ŝyt-
kowania wieczystego w prawo własno ści nieruchomo ści stanowi ących 
                            własno ść Gminy Miejskiej Chojnów 

 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.), art. 4 ust. 
1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), 
art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości w przypadku nieru-
chomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz nieru-
chomości rolnych, pod warunkiem jej jednorazowej zapła-
ty, w wysokości: 
1) 70% – jeŜeli uŜytkowanie wieczyste trwało 10 lat  

i krócej, 
2) 80% – jeŜeli uŜytkowanie wieczyste trwało dłuŜej niŜ 

10 lat i krócej niŜ 20 lat, 
3) 90% – jeŜeli uŜytkowanie wieczyste trwało 20 lat  

i dłuŜej. 

§ 2 

Koszty opracowania dokumentacji oraz wpisu do księgi 
wieczystej w całości ponosi osoba, która wystąpiła  
z wnioskiem o przekształcenia prawa uŜytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszeniu w „Gazecie 
Chojnowskiej”. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ BOBYK 
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3782 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ OLE ŚNICY 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu okre ślającego wysoko ść sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  zatrudnionym w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem 
prowadz ącym jest Miasto Ole śnica, dodatków za wysług ę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy s posób obliczania wy-
nagrodze nia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw 
oraz nagród 
                 i innych świadcze ń wynikaj ących ze stosunku pracy 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) – Ra-
da Miasta Oleśnicy uchwala regulamin określający wysokość stawek i szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szko-
łach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy: 

 
 

§ 1 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat  
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 
kaŜdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych 
poczynając od czwartego roku pracy, z tym Ŝe dodatek 
ten nie moŜe przekroczyć 20% wynagrodzenia zasad-
niczego. 

2. Wysokość dodatku za wysługę lat ustala kaŜdorazowo 
dla: 
a) dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów Burmistrz Miasta Oleśnicy, 
b) wicedyrektorów, doradców metodycznych, nauczy-

cieli i innych pracowników pedagogicznych dyrektor 
jednostki oświatowej zatrudniający tych pracowni-
ków. 

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wy-
sługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia 
we wszystkich zakładach pracy, bez względu na spo-
sób ustania stosunku pracy oraz inne udowodnione 
okresy, jeŜeli z mocy odrębnych przepisów, podlegają 
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zaleŜą 
uprawnienia pracownicze. 

4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej 
niŜ jednym stosunku pracy okresy uprawniające do 
dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla kaŜde-
go stosunku pracy. 

5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jed-
nocześnie w kilku szkołach (przedszkolach)  
w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązują-
cego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów upraw-
niających do dodatku za wysługę lat w kaŜdej ze szkół 

(przedszkoli) zalicza się okresy zatrudnienia określone 
w pkt 3 regulaminu. 

6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do 
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy wyko-
nywanej w niepełnym wymiarze pracy  
z uwzględnieniem proporcjonalności dodatku za wy-
sługę do wymiaru czasu pracy. 

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w 
pełnej wysokości takŜe za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za okresy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-7/496/05 z dnia 25 listopada  
2005 r. stwierdzono niewaŜność § 1 ust. 3–7). 

§ 2 

1. Z utworzonego na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
funduszu dodatki motywacyjne nauczycielom przy-
znawane są przez dyrektora przedszkola, szkoły pod-
stawowej lub gimnazjum.  

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych po-
twierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w zawodach 
sportowych, konkursach, itp., 
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2) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i 
wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodo-
wych, oraz wzbogacanie własnego warsztatu pra-
cy, 

7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność po-
wierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych 
urządzeń szkolnych, 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i 
pedagogicznej, 

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 
słuŜbowych, 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
11) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – 
Karta Nauczyciela, a w szczególności:  
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych i miejskich, 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych  

i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami dziecięcymi i uczniowski-
mi działającymi na terenie przedszkola, szkoły 
podstawowej lub gimnazjum, 

d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkolne-
go doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych jednostki. 

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
decydują w szczególności następujące kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi jednostki: 
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej  

w oparciu o posiadane środki finansowe, 
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbo-

gacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych oraz 

umiejętność ich właściwego wykorzystania na 
potrzeby jednostki,  

d) podejmowanie działań zapewniających utrzy-
manie powierzonego mienia w stanie gwarantu-
jącym optymalne warunki do realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych. 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań jed-
nostki: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie działań motywujących nauczy-

cieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz współpraca z placówkami 
doskonalenia nauczycieli,  

c) właściwa polityka kadrowa, 
d) organizacja konferencji szkoleniowych, 
e) podejmowanie innych działań mających na celu 

promowanie jednostki. 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej przedszkola, szkoły podstawowej lub 
gimnazjum: 
a) osiągnięcia wychowanków lub uczniów: na-

ukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, 
województwa i kraju, 

b) poszerzona oferta edukacyjna poprzez wpro-
wadzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych 
rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy w jednostce 
poprzez rozwiązywanie konkretnych proble-
mów wychowawczych, podejmowanie efek-
tywnych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagroŜeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

e) obecność jednostki w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytucja-
mi społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radą placówki  
i samorządem uczniowskim. 

4. Dyrektorom jednostek oświatowych dodatek moty-
wacyjny przyznaje Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

5. Dyrektor jednostki oświatowej przyznaje nauczycie-
lom dodatki motywacyjne i określa ich wysokość w 
oparciu o opracowane kryteria. 

6. Wysokość dodatku dla nauczyciela nie moŜe być 
niŜsza niŜ 5% i wyŜsza niŜ 15%, dla wicedyrektora 
nie niŜsza niŜ 10% i nie wyŜsza niŜ 30%, a dla dyrek-
tora nie niŜsza niŜ 10% i nie wyŜsza niŜ 50% stawki 
wynagrodzenia zasadniczego. 

7. Dodatek motywacyjny w wysokości 5 % wynagro-
dzenia zasadniczego moŜe być przyznany nowo po-
wołanemu dyrektorowi przez okres 6 miesięcy od 
dnia powierzenia stanowiska, 

8. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas 
określony w okresach 6 – miesięcznych, tj.: 
a) 01 września – 28 lutego, 
b) 01 marca – 31 sierpnia. 

9. Decyzję o przyznaniu i określeniu wysokości dodatku 
motywacyjnego dyrektor lub nauczyciel otrzymuje w 
formie pisemnej. 

10. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry,  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

11. Nieprzyznanie dodatku motywacyjnego nie ma cha-
rakteru roszczeniowego. 

12. Nauczyciel przy zmianie zatrudnienia w ramach jed-
nostek, dla których organem prowadzącym jest Mia-
sto Oleśnica, zachowuje prawo do dodatku ustalo-
nego w poprzednim miejscu zatrudnienia przez 
okres jego przyznania. 

§ 3 

Nauczycielowi, któremu w przedszkolu, szkole podsta-
wowej i gimnazjum powierzono stanowisko dyrektora, 
wicedyrektora, wychowawcy, opiekuna staŜu  
i doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w poniŜszej tabeli: 
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Lp. Stanowisko 

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego (%średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela staŜysty, o którym mowa  

w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela) 
od do 

1. Dyrektor przedszkola:   
 – do 4 oddziałów 10% 25% 
 – do 6 oddziałów 15% 35% 

2. Nauczyciel wychowawca w przedszkolu 1% 5% 
3. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum   
 – do 8 oddziałów 10% 30% 
 – do 16 oddziałów 15% 40% 
 – do 32 oddziałów 25% 50% 
 – do 48 oddziałów 40% 65% 

4. Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum 15% 40% 
5. Nauczyciel wychowawca:   
 – w szkole podstawowej i gimnazjum 2% 4% 
 – w klasie przysposabiającej do pracy 2% 5% 

6. Opiekun staŜu 1% 5% 
7. Doradca metodyczny 20% – 

 
 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora jednost-

ki oświatowej ustala Burmistrz Miasta Oleśnicy w gra-
nicach stawek określonych w pkt 1 uwzględniając 
m.in. wielkość placówki, liczbę uczniów i oddziałów 
oraz zatrudnionych pracowników, złoŜoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę sta-
nowisk kierowniczych, wyniki pracy jednostki oraz wa-
runki lokalowe, środowiskowe  
i społeczne w jakich funkcjonuje, a takŜe liczbę obiek-
tów i ich stan techniczny. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrekto-rów 
ustala dyrektor jednostki, uwzględniając zakres i zło-
Ŝoność zadań oraz warunki i efekty ich realizacji. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wy-
chowawców i opiekunów staŜu określa w kaŜdym roku 
szkolnym Burmistrz Miasta Oleśnicy w oparciu o po-
siadane środki zapisane kaŜdorazowo w uchwale bu-
dŜetowej. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie 
zajmowania odpowiedniego stanowiska lub osobie, 
której powierzono wykonywanie zadań i obowiązków, 
za które przysługuje dodatek w zastępstwie innej oso-
by. Dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości pro-
porcjonalnej do czasu wykonywania zadań, za które 
przysługuje w zaokrągleniu do pełnych miesięcy. 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia sta-
nowiska lub funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprze-
stanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia. 

7. Dodatek dla opiekuna staŜysty przysługuje za kaŜdą 
osobę odbywającą staŜ pod jego nadzorem. 

8. Dodatek funkcyjny wypłacany jest z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/496/05 z dnia 25 listopada 2005 r. 
stwierdzono niewaŜność § 3 ust. 4 i 8). 

§ 4 

1. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym 
zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych przysługuje 
dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za kaŜ-
dą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania. 

2. Nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych  
i gimnazjów prowadzącym zajęcia dydaktyczne  
i wychowawcze w drodze indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 
przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzi-
nowej za kaŜdą przepracowaną godzinę nauczania. 

3. Nauczycielom gimnazjów prowadzącym zajęcia dy-
daktyczne w oddziałach przysposabiających do pracy 
przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzi-
nowej za zajęć. 

4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala  
i przyznaje dyrektor jednostki, dla dyrektora Burmistrz 
Miasta Oleśnicy. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/496/05 z dnia 25 listopada 2005 r. 
stwierdzono niewaŜność § 4 ust. 5). 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw doraźnych wypłaca się według stawki oso-
bistego zaszeregowania nauczyciela  
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godziny 
przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym 
szkoły, wynikające z przydziału czynności dla nauczy-
ciela w danym roku szkolnym, realizowane powyŜej 
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć. 

3. Do godzin ponadwymiarowych zalicza się takŜe zaję-
cia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizo-
wane przez nauczyciela w dni ustawowo wolne od 
pracy. 

4. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej usta-
lonego w stałym tygodniowym przydziale czynności 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
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kuńczych, realizowaną w zastępstwie za nieobecnego 
nauczyciela. 

5. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę ponad-
wymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa ustala 
się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w 
tej godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodza-
ju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych, zgodnie z art. 42  
i 42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmia-
nami). 

6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych 
godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć od 0,5 pomija się, 
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone nauczycielowi w planie organizacyjnym nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć 
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia za-
jęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. W takich przypadkach obo-
wiązkowy wymiar godzin obniŜa się o 1/5 tego wymia-
ru (lub 1/4 przy czterodniowym tygodniu pracy) za 
kaŜdy dzień. 

8. Godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 2, 
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte, przypadają-
ce w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zreali-
zować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, a 
przede wszystkim z powodu: 
– zawieszenia zajęć, 
– wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy, 

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/496/05 z dnia 25 listopada 2005 r. 
stwierdzono niewaŜność § 5 ust. 3, 7,  
8 i 9). 

§ 6 

1. Środki na nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych 
nauczycieli w jednostce oświatowej planuje  
w rocznym planie finansowym dyrektor przedszkola, 
szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych 
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli pla-
nuje dyrektor przedszkola, szkoły pod-stawowej lub 
gimnazjum w rocznym planie finansowym, z tym Ŝe: 
a) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

Burmistrza Miasta Oleśnicy, 
b) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody 

dyrektora. 
3. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom  

z okazji zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji 
Narodowej lub specjalnych okoliczności rocznicowych, 
po przepracowaniu w przedszkolu, szkole podstawo-
wej lub gimnazjum co najmniej 1 roku. 

4. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza dla 
nauczyciela występuje: 

a) dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej i gimna-
zjum po zasięgnięciu opinii rady placówki i rady pe-
dagogicznej, 

b) rada przedszkola, szkoły podstawowej i gimna-
zjum, 

c) Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Oleśnicy, 

d) Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddzia-
łu w Oleśnicy, 

e) Burmistrz Miasta Oleśnicy z własnej inicjatywy. 
5. Nagrody, określając ich wysokość przyznaje Burmistrz 

Miasta Oleśnicy po dokonaniu analizy złoŜonych wnio-
sków. 

6. Nagrody Dyrektora przyznaje dyrektor przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 

7. Nagroda, o której mowa w ust. 5, moŜe być przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co 
najmniej 4 z następujących kryteriów: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w 

sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowa-
dzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywania autorskich programów i 
publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkur-
sach i zawodach wojewódzkich i centralnych, zaję-
ciem przez uczniów (zespół uczniów) I–III miejsca 
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwa-
lach wojewódzkich i ogólnopolskich. 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne lub środowiskowe, takie jak: 
nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie 
sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą  
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie 
wycieczek, udział uczniów w spektaklach  
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyj-
ne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy 
wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy, 

i) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowan-
kom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝy-
ciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych, 

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  
z uczniami,  

k) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie 
i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii al-
koholizmu,  

l) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami  
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów pa-
tologii społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieŜy,  
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ł) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub pla-
cówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub pla-
cówki z rodzicami,  

m) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia 
zawodowego,  

n) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodo-
wej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela. 

8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się  
w jego teczce akt osobowych. 

9. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, stanowi za-
łącznik do uchwały. 

§ 7 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 
roku. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

§ 9 

Tracą moc: 
1. Uchwała nr XXVII/216/05 Rady Miasta Oleśnicy  

z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulami-
nów określających wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
przedszkolach, szkołach podstawowych  
i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz na-
gród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. 

2. Uchwała nr XXX/236/05 Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały 
nr XXVII/216/05 Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulami-
nów określających wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
przedszkolach, szkołach podstawowych  
i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz na-
gród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. 

§ 10 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD ZIELINKA 
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Załącznik do uchwały Rady Mia-
sta Oleśnicy z dnia 28 pa ździer-
nika 2005 r. (poz. 3782) 
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3783 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W L ĄDKU ZDROJU 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniow e-
go na terenie Gminy L ądek Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 ze zm.) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mie szkaniowego 
 
 

§ 1 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom posia-
dającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela, zatrudnionych w wymiarze co najmniej połowy obo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkołach połoŜonych na 
wsi. 

§ 2 

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
uzaleŜniona jest od liczby członków rodziny i będzie 
wypłacana co miesiąc, w wysokości: 
1) 49 zł dla 1 osoby, 
2) 64 zł dla 2 osób, 
3) 79 zł dla 3 osób, 
4) 90 zł dla 4 i więcej osób. 

2. Do osób, o których mowa w pkt 1, zalicza się nauczy-
ciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:  
1) współmałŜonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 
roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie szko-
ły ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do 
ukończenia 21 roku Ŝycia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci bę-
dące studentami, do czasu ukończenia studiów 
wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 
roku Ŝycia. 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów. 

3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu 
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określo-
nej w pkt 1. MałŜonkowie wspólnie określają praco-
dawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 
mieszkalnego. 

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złoŜono wnio-
sek o jego przyznanie. 

6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,  
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący do-
datek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dy-

rektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek 
– Burmistrzowi Lądka Zdroju. W przypadku niepowia-
domienia dyrektora szkoły lub Burmistrza Lądka Zdro-
ju o zmianie liczby członków rodziny, nienaleŜnie po-
brane przez nauczyciela świadczenie podlega zwroto-
wi. 

§ 3 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy,  
a takŜe w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-

dzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej, w przy-
padku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do 
słuŜby zawarta była umowa na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na któ-
ry umowa ta została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego 
w odrębnych przepisach. 

§ 4 

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek na-
uczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 
nauczycieli będących współmałŜonkami  
z uwzględnieniem § 2 pkt 3.  

2. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrek-
tor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Lądka Zdroju. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, ostatniego 
dnia miesiąca, za który przysługuje dodatek. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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3784 
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych  
pracowników samorz ądowych mianowanych 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 zm.
(t.j.2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, 
poz. 192, Nr 122, poz. 1020) Rada Miasta Zgorzelec uchwala,
co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych 
pracowników samorządowych mianowanych. 

§ 2 

1. Ocenom kwalifikacyjnym podlega kaŜdy pracownik 
samorządowy mianowany niezaleŜnie od wymiaru za-
trudnienia i staŜu pracy. 

2. Ocen kwalifikacyjnych dokonuje się nie rzadziej niŜ raz 
na 2 lata. 

3. Termin przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej ustala 
się do 31 marca danego roku. 

4. Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełoŜone-
go pracownik mianowany moŜe być poddany indywi-
dualnej ocenie takŜe w innym czasie niŜ określony w 
ust. 2. 

§ 3 

Celem oceny kwalifikacyjnej jest: 
1) stwierdzenie o przydatności pracownika na zajmowa-

nym stanowisku; 
2) stworzenie podstaw dla wyróŜnień, zmiany wynagro-

dzenia; 
3) dobór właściwych ludzi na poszczególne stanowiska. 

§ 4 

Zakres dokonywanej oceny obejmuje: 
1) kompetencje zawodowe;  
2) ponoszenie odpowiedzialności;  
3) organizowanie i usprawnianie pracy;  
4) kontakty z ludźmi; 
5) specyficzne właściwości. 

§ 5 

Szczegółowe kryteria oceny pracownika samorządowego 
mianowanego są następujące:  
1) kompetencje zawodowe  – wiedza specjalistyczna  

i nastawienie na własny rozwój, postawa etyczna, in-
nowacyjność i kreatywność, sprawność w działaniu, 
współpraca i współdziałanie;  

2) ponoszenie odpowiedzialno ści  – złoŜoność pracy, 
podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za kontakty 
zewnętrzne;  

3) organizowanie i usprawnianie pracy  – wykorzysty-
wanie nowych metod i narzędzi pracy, przestrzeganie 
obowiązujących przepisów, terminowość wykonywania 
zadań, utrzymywanie porządku w dokumentacji, otwar-
tość na zmiany;  

4) kontakty z lud źmi  – komunikatywność, równowaga 
emocjonalna, relacje z współpracownikami, relacje  
z przełoŜonymi, relacje z klientami urzędu, świado-
mość usługowej roli urzędu;  

5) specyficzne wła ściwo ści – przestrzeganie dyscypliny 
pracy, zachowanie dyskrecji, jakość pracy, wychwyty-
wanie nieprawidłowości i błędów, zapamiętywanie i ko-
jarzenie spraw i zdarzeń. 

§ 6 

1. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje się na „arkuszu oceny 
pracownika“, który stanowi załącznik do uchwały.  

2. Oceny dokonuje Pracodawca z uwzględnieniem opinii 
bezpośredniego przełoŜonego pracownika podlegają-
cego ocenie.  

3. W celu podjęcia obiektywnej oceny pracownika doko-
nuje się punktacji poszczególnych kryteriów oceny 
określonych w arkuszu ocen pracownika,  
o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastosowaniem skali od 
0 do 3. 

4. Ustala się skalę ocen według ogółem uzyskanych 
punktów: 
1) ocena wyróŜniająca od 62 do 69, 
2) ocena bardzo dobra od 51 do 61, 
3) ocena dobra od 40 do 50, 
4) ocena zadawalająca od 29 do 39, 
5) ocena niezadowalająca od 28 i poniŜej. 

§ 7 

Podczas dokonywania oceny wykorzystuje się informacje, 
skargi i uwagi o pracy ocenianego pracownika, przedło-
Ŝone przez niego samego lub przez jego przełoŜonego , a 
jeŜeli pracownik był juŜ wcześniej oceniany – takŜe wyniki 
ostatniej oceny. 

§ 8 
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1. Z dokonaną oceną pracy Pracodawca zapoznaje pra-
cownika w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty 
sporządzenia arkusza.  

2. Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną swojej 
pracy złoŜeniem podpisu na arkuszu oceny.  

§ 9 

1. Pracownikowi przysługuje prawo złoŜenia odwołania, 
jeŜeli nie zgadza się z oceną, w terminie 7 dni od daty 
zapoznania się z oceną. 

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie 
do Pracodawcy.  

3. Pracodawca w terminie 14 dni od otrzymania odwoła-
nia zawiadamia na piśmie pracownika o podjętej de-
cyzji. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr 390/93 Rady Miejskiej w Zgorzelcu 
z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad do-

konywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowa-
nych pracowników samorządowych.  

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 

 
 
 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK WOLANIN 
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Załącznik do uchwały Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 28 pa ździernika 
2005 r. (poz. 3784) 
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3785 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 31 października 2005 r. 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za pr ze-
kształcenie prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści nierucho-
mości  
           przeznaczonych i wykorzystywanych na cel e mieszkaniowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1 

1. WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysoko-
ści 95% od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości za-
budowanych i wykorzystywanych na cele mieszkanio-
we. 

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie jest udzielana w 
przypadku gdy nieruchomość wykorzystywana jest na 
cele mieszkalno-usługowe lub inne. 

§ 2 

Opłata za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczyste-
go w prawo własności nieruchomości – po udzieleniu 
bonifikaty – nie moŜe być niŜsza niŜ: 
– 200,00 zł – przy nabyciu udziału w nieruchomości 

wspólnej dla kaŜdego nabywcy oddzielnie (dotyczy za-
budowy wielorodzinnej), 

– 1500,00 zł dla pozostałych działek. 

§ 3 

Opłatę za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczyste-
go w prawo własności po udzielonej bonifikacie moŜna 
rozłoŜyć na 5 równych rat rocznych na określonych poni-
Ŝej zasadach: 
1. Pierwsza rata płatna jest najpóźniej w dniu kiedy decy-

zja o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego 
w prawo własności stanie się ostateczna. 

2. Kolejne raty płatne są w terminie do 31 marca kaŜde-
go roku następującego po roku, w którym decyzja o 
przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w 
prawo własności stała się ostateczna. 

3. Niespłacona kwota opłaty za przekształcenie podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Na-
rodowy Bank Polski. 

4. Niespłacona kwota opłaty za przekształcenie podlega 
zabezpieczeniu hipotecznemu. 

§ 4 

Wszystkie koszty związane z przekształceniem prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości ponosi nabywca. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od daty jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
LESZEK TATOMIR 

 
 
 

3786 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ĄSOSZA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonyc h przez wła ścicieli 
nieruchomo ści za zbieranie odpadów komunalnych oraz opró Ŝnianie  

zbiorników bezodpływowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala,
co następuje: 



 

 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości: 
1. Za zbieranie odpadów komunalnych w wysokości 40 

zł/1 m 3. 
2. Za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych w wyso-

kości 15 zł/1 m 3. 

§ 2 

Opłata wymieniona w § 1 ust. 1 ulega zmniejszeniu do 
wysokości 25 zł/1 m 3 w przypadku selektywnej zbiórki i 
odbierania odpadów. 

§ 3 

Opłaty obowiązują na całym terenie Gminy Wąsosz. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

ZDZISŁAW NICPOŃ 

 
 

 
 

3787 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ĄSOSZA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/223/97 Rady Miej skiej W ąsosza  
z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie statutu sołect w 

 Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W statucie sołectwa Baranowice uchwalonego uchwa-
łą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik 
nr 1 Statut Sołectwa Baranowice (Dziennik Urzędowy 
Województwa Leszczyńskiego  
z 1998 r. Nr 23, poz. 126, część I) wprowadza się na-
stępujące zmiany:  
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie ust. 

1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 255.84 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwały”. 

2. W statucie sołectwa Bartków uchwalonego uchwałą nr 
XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik nr 2 
Statut Sołectwa Bartków (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Leszczyńskiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126, 
część I) wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie ust. 

1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 735.00 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwały”. 

3. W statucie sołectwa Bełcz Mały uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik nr 
3 Statut Sołectwa Bełcz Mały (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Leszczyńskiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126, 
część I) wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie ust. 

1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 459.89 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwały”. 

4. W statucie sołectwa Bełcz Górny uchwalonego uchwa-
łą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik 
nr 4 Statut Sołectwa Bełcz Górny (Dziennik Urzędowy 
Województwa Leszczyńskiego  
z 1998 r. Nr 23, poz. 126, część I) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie ust. 

1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 603.35 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwały”. 

5. W statucie sołectwa Cieszkowice uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. za-
łącznik nr 5 Statut Sołectwa Cieszkowice (Dziennik 
Urzędowy Województwa Leszczyńskiego  
z 1998 r. Nr 23, poz. 126, część I) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie ust. 

1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 620.35. ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwały”. 

6. W statucie sołectwa Chocieborowice uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. 
załącznik nr 6 Statut Sołectwa Chocieborowice 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część I) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
2) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
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„Sołectwo obejmuje obszar 572.89 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”.  

7. W statucie sołectwa Czeladź Wielka uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 7 Statut Sołectwa Czeladź Wiel-
ka (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskie-
go z 1998 r. Nr 23, poz. 126, część I) wprowadza się 
następujące zmiany: 
3) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 1001.58 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

8. W statucie sołectwa Czarnoborsko uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 8 Statut Sołectwa Czarnoborsko 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część I) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 242.99 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

9. W statucie sołectwa Dochowa uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 9 Statut Sołectwa Dochowa 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część II) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 414.10 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

10. W statucie sołectwa Drozdowice Małe uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. 
załącznik nr 10 Statut Sołectwa Drozdowice Małe 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część II) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 116.31 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

11. W statucie sołectwa Drozdowice Wielkie uchwalo-
nego uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 
r. załącznik nr 11 Statut Sołectwa Drozdowice Wiel-
kie (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyń-
skiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126,  
część II) wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 269.58 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

12. W statucie sołectwa Gola i Górka Wąsoska uchwa-
lonego uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 
1997 r. załącznik nr 12 Statut Sołectwa Gola i Górka 
Wąsoska (Dziennik Urzędowy Województwa Lesz-
czyńskiego z 1998 r. Nr 23,  
poz. 126, część II) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 696.64 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

13. W statucie sołectwa Kąkolno uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 13 Statut Sołectwa Kąkolno 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część II) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 172.97 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

14. W statucie sołectwa Kowalowo uchwalonego uchwa-
łą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 14 Statut Sołectwa Kowalowo 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część II) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 440.62 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

15. W statucie sołectwa Kamień Górowski uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. 
załącznik nr 15 Statut Sołectwa Kamień Górowski 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126,  
część II) wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 500.22 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

16. W statucie sołectwa Lechitów uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 16 Statut Sołectwa Lechitów 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część II) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 402.89 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

17. W statucie sołectwa Lubiel uchwalonego uchwałą nr 
XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik nr 
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17 Statut Sołectwa Lubiel (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Leszczyńskiego z 1998 r.  
Nr 23, poz. 126, część III) wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 909.09 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

18. W statucie sołectwa Ługi Unisławice uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 18 Statut Sołectwa Ługi Unisła-
wice (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyń-
skiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126, część III) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 530.63 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

19. W statucie sołectwa Ostrawa uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 19 Statut Sołectwa Ostrawa 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część III z późniejszymi 
zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 422.58 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwały 
„. 

20. W statucie sołectwa Płoski uchwalonego uchwałą nr 
XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik nr 
20 Statut Sołectwa Płoski (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Leszczyńskiego z 1998 r.  
Nr 23, poz. 126, część III) wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 953.96 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

21. W statucie sołectwa Pobiel uchwalonego uchwałą nr 
XXX/223/97 z dnia 7 listopada 1997 r. załącznik nr 
21 Statut Sołectwa Pobiel (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Leszczyńskiego z 1998 r.  
Nr 23, poz. 126, część III) wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 2958.37 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

22. W statucie sołectwa Rudna Mała uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 22 Statut Sołectwa Rudna Mała 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część III) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 
ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 334.58.00 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

23. W statucie sołectwa Rudna Wielka uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 23 Statut Sołectwa Rudna Wiel-
ka (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskie-
go z 1998 r. Nr 23, poz. 126, cześć III) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 385.22 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

24. W statucie sołectwa Sułów Wielki uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 24 Statut Sołectwa Sułów Wielki 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część III) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 344.69 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

25. W statucie sołectwa Świniary uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 25 Statut Sołectwa Świniary 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126, część IV) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 790.88 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

26. W statucie sołectwa Wiewierz uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 26 Statut Sołectwa Wiewierz 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 1058.10 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

27. W statucie sołectwa Wiklina uchwalonego  
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 27 Statut Sołectwa Wiklina 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 242 –  24364  – Poz. 3787 

„Sołectwo obejmuje obszar 626.99 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

28. W statucie sołectwa Wodniki uchwalonego uchwałą 
nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 28 Statut Sołectwa Wodniki 
(Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 
1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 1208.83 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

29. W statucie sołectwa Wrząca Śląska uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 29 Statut Sołectwa Wrząca Ślą-
ska (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyń-
skiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 526.50 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

30. W statucie sołectwa Wrząca Wielka uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 30 Statut Sołectwa Wrząca 
Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Lesz-
czyńskiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 256.01 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

31. W statucie sołectwa Zbaków Dolny uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  

1997 r. załącznik nr 31 Statut Sołectwa Zbaków Dol-
ny (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskie-
go z 1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 238.59 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

32. W statucie sołectwa Zbaków Górny uchwalonego 
uchwałą nr XXX/223/97 z dnia 7 listopada  
1997 r. załącznik nr 32 Statut Sołectwa Zbaków 
Górny (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyń-
skiego z 1998 r. Nr 23, poz. 126 część IV) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść § 2 otrzymuje oznaczenie 

ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującej 
treści: 
„Sołectwo obejmuje obszar 232.22 ha, którego 
określone granice stanowią załącznik do uchwa-
ły”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. 
(poz. 3787) 
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3788 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w Brzezinkach  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 242 –  24398  – Poz. 3788 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadać nazwy nowo powstałym niŜej wymienionym uli-
com, stanowiącym własność Gminy Jelcz-Lasko-wice, 
połoŜonym w Brzezinkach: 
1. ul. Leśna – droga odchodząca po lewej stronie od 

drogi powiatowej Jelcz-Laskowice – Oleśnica w kie-
runku zabudowań wsi Brzezinki; 

2. ul. Spacerowa  – droga boczna od projektowanej  
ul. Leśnej, łącząca się z drogą dojazdową do pól;  

określonym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MARIAN ORZECHOWSKI 
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Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z 
dnia  
23 listopada 2005 r. (poz. 3788) 



 

 
3789 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 242 –  24401  – Poz. 3789 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w Chwałowicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadać nazwy nowo powstałym niŜej wymienionym uli-
com, stanowiącym własność Gminy Jelcz-Lasko-wice, 
połoŜonym w Chwałowicach: 
1. ul. Wrzosowa  – droga biegnąca od ul. Głównej  

w Chwałowicach w kierunku Miłocic Małych; 
2. ul. Bławatkowa  – droga odchodząca w prawo od 

projektowanej ul. Wrzosowej, biegnąca okręŜnie, włą-
czająca się ponownie w ul. Wrzosową; 

3. ul. Konwaliowa  – droga równoległa do projektowanej 
ul. Wrzosowej, przecinająca projektowaną  
ul. Bławatkową; 

określonym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MARIAN ORZECHOWSKI 
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Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z 
dnia  
23 listopada 2005 r. (poz. 3789) 
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3790 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziuplinie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadać nazwę nowo powstałej ulicy, stanowiącej własność 
Gminy Jelcz-Laskowice, połoŜonej w Dziuplinie: 
ul. Zalesie  – droga odchodząca po lewej stronie od  
ul. Głównej w Dziuplinie w kierunku rz. Granicznej, poło-
Ŝona w pobliŜu lasu; 
określonej w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

MARIAN ORZECHOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 242 –  24404  – Poz. 3790 

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z 
dnia  
23 listopada 2005 r. (poz. 3790) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
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z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadać nazwę nowo powstałej ulicy, stanowiącej własność 
Gminy Jelcz-Laskowice, połoŜonej w Jelczu- 
-Laskowicach: 
ul. Strzelnicza  – droga równoległa do ul. W. Witosa  
w Jelczu-Laskowicach odchodząca od ul. Sportowej; 
określonej w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MARIAN ORZECHOWSKI 
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Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z 
dnia  
23 listopada 2005 r. (poz. 3791) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 
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z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie zasad korzystania z planowanych do realiz acji terenów  
rekreacyjno-sportowych w miejscowo ściach Łagów i śarska Wie ś 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się zasady korzystania z planowanych do reali-
zacji terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowo-
ściach Łagów i śarska Wieś stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą nieru-
chomości stanowiących budynki szkolne. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorze-
lec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA SŁABICKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gmi-
ny Zgorzelec z dnia 28 pa ździer-
nika 2005 r. (poz. 3792) 

 
 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLANOWANYCH DO REALIZACJI TERE NÓW REKREACYJNO-
SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŁAGÓW I śARSKA WIEŚ 

 
 
 
Obiekty i urządzenia uŜyteczności publicznej dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania 
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w miejscowościach Łagów i śarska Wieś, 
zwane dalej obiektami, przeznacza się do powszechnego korzystania na następujących zasadach: 
1. Godziny dostępu do obiektów sportowych ustala Wójt Gminy Zgorzelec. Godziny dostępu zostaną 

rozpowszechnione na terenach obiektów; 
2. Dzieci do lat 6 mogą korzystać z obiektów jedynie pod opieką osób dorosłych; 
3. Osoby korzystające z obiektów powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem,  

a bieŜnie, miejsca i urządzenia do gier wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 
4. Na terenie obiektów sportowych zabrania się: 

a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających, 
b) niszczenia sprzętu i urządzeń, 
c) zaśmiecanie terenu, 
d) wprowadzania zwierząt. 

5. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem powyŜszych zasad ponosi odpowiedzialność ko-
rzystający z obiektów sportowych. 

 
3793 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 10 listopada 2005 r. 
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w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, od raczania lub rozkła-
dania na raty wierzytelno ści jednostek organizacyjnych z tytułu nale Ŝności 
pieni ęŜnych, do których nie stosuje si ę przepisów ustawy – Ordynacja 
                                             podatk owa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 
późn. zm.) oraz art. 34a o finansach publicznych z dnia 26 listopada 
1998 r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy 
w Lewinie Kłodzkim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pie-
nięŜnych, w tym cywilnoprawnych zwanych dalej „naleŜ-
nościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) przypadających na podsta-
wie przepisów szczegółowych: 
1) jednostkom budŜetowym 
2) zakładom budŜetowym 
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanej 
dalej „dłu Ŝnikami”. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Gminie  – naleŜy przez to rozumieć Gminę Lewin 

Kłodzki. 
2. Radzie  – naleŜy przez to rozumieć Radę Gminy Lewin 

Kłodzki. 
3. Wójcie  – naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Le-

win Kłodzki. 
4. Bud Ŝecie  – naleŜy przez to rozumieć BudŜet Gminy 

Lewin Kłodzki. 
5. Uchwała  – naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwa-

łę. 

§ 3 

1. NaleŜności pienięŜne mogą być umarzane w całości 
lub części w przypadku ich całkowitej nieściągalności, 
która następuje, jeŜeli wystąpi jedna z następujących 
przesłanek: 
1) dłuŜnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając 
Ŝadnego majątku lub pozostawił nieruchomości, 
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych 
przepisów, 

2) dłuŜnik – osoba prawna został wykreślony z wła-
ściwego rejestru osób prawnych przy jednocze-
snym braku majątku, z którego moŜna by egze-
kwować naleŜność, a odpowiedzialność z tytułu na-
leŜności nie przechodzi na mocy prawa na osoby 
trzecie, 

3) sąd oddalił wniosek o upadłości dłuŜnika lub umo-
rzył postępowanie upadłościowe, 

4) postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne. 

2. Umarzanie naleŜności Gminy o charakterze cywilno-
prawnym w przypadku, gdy oprócz dłuŜnika głównego 
są inne osoby, moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy warunki 

umorzenia zachowano wobec wszystkich zobowiąza-
nych. 

§ 4 

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi 
lub gospodarczymi kierownicy jednostek organizacyjnych 
i Wójt na wniosek dłuŜnika mogą odroczyć termin spłaty 
całości lub części naleŜności albo rozłoŜyć płatność cało-
ści lub część naleŜności na raty, biorąc pod uwagę moŜ-
liwości płatnicze dłuŜnika oraz uzasadniony interes Gmi-
ny. 

§ 5 

1. JeŜeli wartość naleŜności głównej nie przekracza kwo-
ty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” do celów naliczania odpisów na za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych do umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności są 
uprawnieni: 
1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej,  

o którym mowa w § 1, pkt. 1, z tym Ŝe w odniesie-
niu do naleŜności Gminy o charakterze cywilno-
prawnym, wynikających ze stosunków prawnych – 
Wójt, 

2) kierownik gminnego zakładu budŜetowego, do na-
leŜności przypadających jednostce, o której mowa 
w § 1 pkt 2. 

2. JeŜeli wartość naleŜności głównej jest wyŜsza niŜ kwo-
ta, o której mowa w ust. 1, bez względu na jej wyso-
kość, do umarzania, odraczania lub rozkładania na ra-
ty naleŜności jest uprawniony Wójt.  

§ 6 

Organy upowaŜnione do umarzania, odraczania i rozkła-
dania na raty spłat naleŜności głównej, są równieŜ upraw-
nione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
spłat odsetek od tych naleŜności bez względu na wyso-
kość odsetek oraz do odraczania i rozkładania na raty 
spłat naleŜności ubocznych na zasadach określonych w 
uchwale. 

§ 7 

Umarzanie naleŜności oraz odraczanie spłat w całości lub 
części naleŜności albo rozłoŜenie płatności całości lub 
części naleŜności na raty następuje: 
1) w odniesieniu do naleŜności o charakterze administra-

cyjno-prawnym na podstawie decyzji kierownika gmin-
nej jednostki organizacyjnej albo zarządzenia Wójta, 
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2) w odniesieniu do naleŜności o charakterze cywilno- 
-prawnym na podstawie prawa cywilnego. 

§ 8 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają 
Wójtowi sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych 
naleŜności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub 
części naleŜności na raty, udzielonych  
w trybie określonym w uchwale, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporzą-
dzone dwa razy w roku, według stanu na dzień: 
1) 30 czerwca kaŜdego roku kalendarzowego,  

w terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowe-
go, 

2) 31 grudnia kaŜdego roku kalendarzowego,  
w terminie do 25 lutego następnego roku. 

§ 9 

1. Wójt przedstawia Radzie sprawozdania dotyczące 
zakresu umorzonych naleŜności oraz odroczenia ter-
minu spłaty całości lub części naleŜności na raty, 
udzielonych w trybie określonym w uchwale, zgodnie z 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, są sporządzone dwa razy w roku, według 
stanu na dzień: 
1) 30 czerwca kaŜdego roku kalendarzowego, które 

stanowi załącznik do informacji z wykonania Bu-
dŜetu za I półrocze danego roku budŜetowego, 

2) 31 grudnia kaŜdego roku kalendarzowego,  
w terminie do 31 marca następnego roku, które 
stanowi załącznik do rocznego sprawozdania  
z wykonania BudŜetu. 

3. Wójt przedstawia sprawozdania wymienione w § 8 ust. 
1, zgodnie z postanowieniem zawartym  
w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin 
Kłodzki. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JERZY SYPEK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 li-
stopada 2005 r. (poz. 3793) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 242 –  24413  – Poz. 3794 

3794 
UCHWAŁA RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy placu przy ko ściele w Przewornie  
imieniem Jana Pawła II 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w 
Przewornie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę Plac Jana Pawła II zgodnie z załączoną 
mapą sytuacyjną. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prze-
worno. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MAREK CZERWIŃSKI 
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Załącznik do uchwały Rady Gmi-
ny Przeworno z dnia 18 listopada 
2005 r. (poz. 3794) 
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3795 
UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu okre ślającego wysoko ść nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego  przyznawania 
   i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmin ę Złotoryja 

 Na podstawie art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, 
poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1847) Rada Gminy Złotoryja uchwala, 
co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
zwanego dalej dodatkiem, wynosi: 
1) dla 1 osoby – 40 zł, 
2) dla 2 osób – 50 zł, 
3) dla 3 osób – 60 zł, 
4) dla 4 i więcej osób – 70 zł. 

§ 2 

Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do do-
datku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 
1) małŜonka, który nie posiada własnego źródła docho-

dów lub który jest nauczycielem; 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczyciela; 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczycie-

la i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia 
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpod-
stawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak 
niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczycie-
la i jego małŜonka niepracujące dzieci będące studen-
tami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłu-
Ŝej jednak niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia; 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źró-
dła dochodów. 

§ 3 

1. Nauczycielowi i jego małŜonkowi zamieszkującemu z 
nim stale, będącemu takŜe nauczycielem, przysługuje 
tylko jeden dodatek, w wysokości określonej  
w § 1. 
MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który 
będzie im wypłacał dodatek. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przy-
sługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskaza-
nego przez niego pracodawcę. 

3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 
mieszkalnego. 

§ 4 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy,  
a takŜe w okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagro-
dzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej;  
w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do słuŜ-
by wojskowej zawarta była umowa o pracę  
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ 
do końca okresu, na który umowa ta została zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 5 

1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na 
wspólny wniosek nauczycieli będących małŜonkami. 

2. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty wpły-
wające na wysokość dodatku, a w szczególności: 
oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu, oświadcze-
nie o braku źródeł dochodu osób wspólnie zamieszka-
łych.  

3. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły – wójt gminy. 

4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zło-
Ŝył wniosek o jego przyznanie. 

5. Prawo do ustalonego dodatku wygasa z ostatnim 
dniem miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności po-
wodujące utratę prawa do dodatku lub zmianę jego 
wysokości. 

6. Nauczyciel, otrzymujący dodatek obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić pracodawcę o okoliczno-
ściach powodujących zmiany w ustalonej wysokości 
dodatku. W przypadku niepowiadomienia pracodawcy 
o zmianach mających wpływ na prawo  
i wysokość dodatku, nienaleŜnie pobrane świadczenie 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXII/202/05 Rady Gminy Złotoryja z 
dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyzna-
wania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Złotoryja. 
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§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF PAWLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3796 
UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia cen czynszu dzier Ŝawczego za grunty b ędące własno-
ścią Gminy Lewin Kłodzki. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 
z późn. zm.), w związku z § 35 ust. 2 uchwały nr IX/58/03 Rady Gminy Lewin 
Kłodzki z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność gminy Lewin Kłodzki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 14
lipca 2003 r. Nr 101, poz. 1960) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i Dz. U. z 
1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się roczne stawki czynszu dzierŜawnego obo-
wiązujące od dnia 1 stycznia 2006 roku, na grunty bę-
dące własnością Gminy Lewin Kłodzki: 
1) dla gruntów rolnych – 15% za 1 ha fizycznego li-

czony z przeciętnego dochodu z pracy w indywidu-
alnych gospodarstwach, z zastrzeŜeniem pkt 2 ni-
niejszego paragrafu. 

2) dla gruntów rolnych – 5% za 1 ha fizycznego liczo-
ny z przeciętnego dochodu z pracy w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych, dla których jedynym 
źródłem utrzymania jest dochód z gospodarstwa 
rolnego, 

3) dla gruntów o przeznaczeniu nierolnym: 
a) pod działalność gospodarczą 5,00 zł za 1 m2, 
b) dla gruntów przeznaczonych pod rekreację  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla gminy Lewin Kłodzki lub w stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki 0,55 
zł za 1 m2, 

c) pod garaŜe 4,00 zł za 1 m2, 
d) pod budynki dzierŜawione na inne cele,  

w tym na cele rekreacyjne i letniskowe  
3,00 zł za 1 m2, 

e) pod komórki 2,00 zł za 1 m2. 

2. Stawka określona w ust. 1 pkt 3 lit. e nie dotyczy na-
jemców posiadających umowę najmu i jedną komórkę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. 

3. Do wartości ustalonej w ust. 1 pkt 3) naleŜy doliczyć 
podatek VAT. 

§ 2 

Ustala się na terenie Gminy Lewin Kłodzki roczne stawki 
opłat za dzierŜawę ogródków przydomowych  
w wysokości 0,50 zł za 1 m2. 

§ 3 

1. Stawki czynszu dzierŜawnego określone w § 1 są 
stawkami bazowymi i nie dotyczą wysokości czynszu 
dzierŜawnego uzyskanego w postępowaniu przetar-
gowym, który będzie obowiązywać w roku podatko-
wych, w którym został przeprowadzony przetarg. 

2. Wysokość czynszu dzierŜawnego w następnych latach 
będzie obowiązywać zgodnie z § 1, z zastrzeŜeniem § 
3 ust. 1 i § 3 ust. 3. 

3. JeŜeli wysokość czynszu dzierŜawnego uzyskanego w 
przeprowadzonym przetargu będzie wyŜsza niŜ wyso-
kość czynszu obliczonego zgodnie z § 1, wówczas 
obowiązują stawki wyŜsze. 

§ 3 
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Traci moc obowiązująca uchwała nr XXX/191/04  
z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia cen 
czynszu dzierŜawnego za grunty będące własnością 
Gminy Lewin Kłodzki. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin 
Kłodzki. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JERZY STYPEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3797 
UCHWAŁA RADY GMINY śÓRAWINA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Galowice, gmin a śórawina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. z 
późn. zm.) Rada Gminy śórawina uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy we wsi Galowice: 
– droga – oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 

86/11 i 86/14 – ul. Wiejska. 
PołoŜenie ulicy przedstawiono na kopii mapy ewidencyj-
nej (powiększenie w skali 1:5000), stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawi-
na. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MAREK STANISŁAW OSIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy śórawina z dnia 24 listo-
pada 2005 r. (poz. 3797) 
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3798 
POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 12 września 2005 r. 

pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego  reprezentowanym przez: 
Starost ę Zgorzeleckiego  – Andrzeja Tyca  
Wicestarost ę – Kazimierza Szczecha 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Alicji Tołoko 
zwanym dalej „Powierzającym” 

a  

Burmistrzem Miasta Zgorzelec – Mirosławem Fiedorowi czem 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Mieczysława Garbicza 
zwanym dalej „Przyjmującym”  

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec za dań z zakresu  
utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na tere nie miasta Zgorze-

lec 

 Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) 
ustala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu do wykonania zadania z zakresu utrzymania niŜej wy-
mienionych dróg powiatowych na terenie miasta Zgorzelec: 
1) ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego – 1,580 km; 
2) ul. Reymonta – 1,970 km. 

2. Przyjmujący wykonując zadania określone w ust. 1 będzie realizował w szczególności: 
1) koszenie trawników zlokalizowanych w pasie drogowym; 
2) utrzymanie kanalizacji deszczowej; 
3) remonty bieŜące nawierzchni; 
4) wycinanie i cięcia sanitarne drzew zlokalizowanych w pasie drogowym; 
5) oczyszczanie mechaniczne ulic oraz ustawienie pojemników na odpady na chodnikach; 
6) wymiana i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego; 
7) utrzymanie sygnalizacji świetlnej; 
8) utrzymanie barier ochronnych oraz łańcuchów zlokalizowanych w pasie drogowym; 
9) zimowe utrzymanie. 

§ 2 

1. Na realizację powyŜszych zadań Powierzający przekaŜe Przyjmującemu dotację celową  
w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), obejmującą wszystkie koszty 
związane z wykonaniem ww. zadań. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane przelewem na konto Urzędu 
Miasta Zgorzelec w 4 ratach, począwszy od 2006 roku. 

§ 3 

1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realiza-
cję powierzonych zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 31 grud-
nia kaŜdego roku. 

2. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania przyznanych na mocy niniejszego 
porozumienia środków finansowych. 

§ 4 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość zmiany zakresu rzeczowego zadań w 
czasie trwania porozumienia za zgodą stron. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego aneksu do 
porozumienia. 
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§ 5 

Porozumienie zawiera się na rok począwszy od dnia 1 listopada 2005 r. z moŜliwością przedłuŜenia 
tego okresu. 

§ 6 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzempla-
rze dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 

Powierzający Przyjmujący 
   

STAROSTA WICESTAROSTA BURMISTRZ MIASTA 
   

ANDRZEJ WYC KAZIMIERZ SZCZECH MIROSŁAW FIEDOROWICZ 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

 – 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, 

2) 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 wyłoŜone 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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