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ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2005 r. 

w sprawie podziału województwa dolno śląskiego na obwody łowieckie 

 Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 – tekst jednolity) zarządza się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się nową numerację obwodów łowieckich 
województwa dolnośląskiego. 

2. Granice obwodów łowieckich pozostają bez zmian  
i są obowiązujące. 

§ 2 

Wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnieniem ich 
dotychczasowej i nowej numeracji oraz ujednoliconym 
opisem granic, stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 3 

Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

§ 4 
Tracą moc: 
1) akty prawa miejscowego w sprawie podziału na obwo-

dy łowieckie obszarów byłych województw: jeleniogór-
skiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, 
leszczyńskiego i kaliskiego, wchodzących obecnie w 
skład województwa dolnośląskiego: 
a) postanowienie nr 1 Dyrektora Wydziału Rolnictwa, 

Gospodarki śywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wo-
jewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 1 kwietnia 
1985 r. w sprawie utworzenia obwodów łowieckich 
na obszarze województwa jeleniogórskiego (Dz. 
Urz. Woj. Jelen. Nr 6,  
poz. 33); 

b) uchwała nr VIII/46/85 Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Legnicy z dnia 29 listopada 1985 r.  
w sprawie podziału województwa legnickiego na 
obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 10, poz. 
105, zm.: z 1987 r. Nr 7, poz. 55, z 1988 r. Nr 9, poz. 
74, z 1995 r. Nr 13, poz. 62); 

c) zarządzenie nr 7/87 Wojewody Wałbrzyskiego  
z dnia 18 marca 1987 r. w sprawie podziału woje-
wództwa wałbrzyskiego na obwody łowieckie (Dz. 
Urz. Woj. Wałb. Nr 3, poz. 34, zm.:  
z 1998 r. Nr 34, poz. 257); 

d) zarządzenie nr 14 Wojewody Wrocławskiego  
z dnia 18 lutego 1976 r. w sprawie podziału obsza-
ru województwa wrocławskiego na obwody łowiec-
kie (Dz. Urz. Rady Nar. Woj. Wroc. i M. Wrocławia 
Nr 1, poz. 2, zm.: Dz. Urz. Woj. Wroc. z 1985 r. Nr 
7, poz. 160, z 1998 r. Nr 5, poz. 28); 

e) rozporządzenie nr 5/97 Wojewody Leszczyńskiego 
z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie podziału woje-
wództwa leszczyńskiego na obwody łowieckie (Dz. 
Urz. Woj. Leszcz. Nr 5, poz. 33, zm.: z 1998 r. Nr 
39, poz. 245) – w części obejmującej obwody ło-
wieckie znajdujące się obecnie na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego; 

f) rozporządzenie nr 31 Wojewody Kaliskiego  
z dnia 24 września 1997 r. w sprawie podziału wo-
jewództwa kaliskiego na obwody łowieckie (Dz. 
Urz. Woj. Kalis. Nr 17, poz. 96) – w części obejmu-
jącej obwody łowieckie znajdujące się obecnie na 
terenie województwa dolnośląskiego; 

2) akty prawa miejscowego wydane przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w sprawie zmian w podziale na obwo-
dy łowieckie województwa dolnośląskiego: 
a) rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego  

z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany rozpo-
rządzenia nr 7 Wojewody Wrocławskiego  
z dnia 23 marca 1998 r. zmieniającego zarządzenie 
nr 14 Wojewody Wrocławskiego z dnia 18 lutego 
1976 r. w sprawie podziału obszaru województwa 
wrocławskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Rady 
Nar. Woj. Wroc. i M. Wrocławia Nr 1, poz. 2) oraz 
uchwałę  
nr VII/47/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej we 
Wrocławiu z dnia 29 października 1985 r. zmienia-
jącą zarządzenie Wojewody Wrocławskiego  
w sprawie utworzenia obwodów łowieckich na tere-
nie województwa wrocławskiego (Dz. Urz. Woj. 
Wroc. Nr 7, poz. 160) (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 8, 
poz. 283); 

b) rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z 
dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmian  
w podziale województwa dolnośląskiego na obwo-
dy łowieckie (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 37,  
poz. 644); 

c) rozporządzenie nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z 
dnia 21 maja 2002 r. zmieniające zarządzenie nr 
14 Wojewody Wrocławskiego z dnia 18 lutego 
1976 r. w sprawie podziału obszaru województwa 
wrocławskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 114, poz. 1636); 

d) rozporządzenie nr 43 Wojewody Dolnośląskiego z 
dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian  
w podziale województwa dolnośląskiego na obwo-
dy łowieckie (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 219, poz. 
3137); 

e) rozporządzenie nr 6 Wojewody Dolnośląskiego  
z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządze-
nie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 
2003 r. w sprawie zmian w podziale województwa 
dolnośląskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 60, poz. 1149). 

§ 5 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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4715 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 3 listopada 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego
dla rejonu ulic: Krzeszowska, Ksi ęcia Bolka I i Tadeusza Ko ściuszki 
                                        w Kamiennej  Górze 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku uchwałą nr XXVI/A/179/04 Rady Miej-
skiej w Kamiennej Górze z dnia 27 października 2004 r., w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla re-
jonu ulic: Krzeszowska, Księcia Bolka I i Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Gó-
rze, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry, Rada Miejska w 
Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska, Księcia Bol-
ka I i Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest obszar połoŜony pomiędzy:  
ul. Krzeszowska, Księcia Bolka I i Tadeusza Ko-
ściuszki w Kamiennej Górze, którego granice określo-
no rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, będący integralną częścią uchwały, 

stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 
2. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artykuły bez 
bliŜszego określenia, naleŜy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. − o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem lite-
rowym lub literowym wraz z numerem wyróŜnia-
jącym go spośród innych terenów, 

2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-
niu lub róŜnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z ich odle-
głościami od linii rozgraniczającej, określone na 
rysunku planu, 

4) obowiązujące linie zabudowy wraz z ich odległo-
ściami od linii rozgraniczającej, określone na ry-
sunku planu, 

5) linie podziału działek budowlanych dla terenu MN 
i ZP.6, 

6) strefa dopuszczalnej lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, 

7) strefa dopuszczalnej lokalizacji przystani wodnej 
(mariny), 

8) wymagany układ kalenicy, 
9) miejsca włączenia komunikacyjnego, 

10) ciągi pieszo-rowerowe w granicach innych funkcji, 
11) główny ciąg pieszy, 
12) szpalery zieleni wysokiej, 
13) strefa ochrony wglądu z trasy komunikacyjnej 
14) fragmenty kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wymagające przebudowy, 
15) strefa dopuszczalnej lokalizacji grobli. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne i sugerujące określone rozwiązania prze-
strzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – naleŜy przez to rozumieć ustalenia dotyczą-

ce obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o 
ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 

2) rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odrębnych – naleŜy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy 
branŜowe oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, 

4) terenie – naleŜy przez to rozumieć obszar o określo-
nym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem literowym, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,  

5) przeznaczeniu podstawowym – naleŜy przez to ro-
zumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi, której ustalenia obowiązują w ramach danego te-
renu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, 
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6) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŜy przez to ro-
zumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, 

7) urządzeniach towarzyszących – naleŜy przez to ro-
zumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposa-
Ŝenia i infrastruktury technicznej (stacje transforma-
torowe, przepompownie ścieków, itp.), drogi we-
wnętrzne, zaplecze parkingowe i garaŜowe (trwale 
związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia pod-
stawowego i dopuszczalnego oraz inne urządzenia 
pełniące słuŜebną rolę wobec funkcji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego, 

8) usługach publicznych – naleŜy przez to rozumieć 
usługi: administracji, kultury, ochrony socjalnej  
i zdrowia oraz związane z utrzymaniem porządku 
publicznego, 

9) usługach typu biurowego – naleŜy przez to rozumieć 
usługi niewymagające obsługi transportowej pojaz-
dami o nośności powyŜej 3,5 tony i niezwiązane z 
handlem, produkcją oraz naprawą  
i obsługą pojazdów mechanicznych takie jak: biura 
rachunkowo-księgowe, projektowe, biura pośrednic-
twa finansowego i ubezpieczeniowego, gabinety in-
dywidualnych praktyk lekarskich itp., 

10) urządzeniach wodnych – naleŜy przez to rozumieć 
urządzenia, o których mowa w art. 9 ust. 19 ustawy z 
dnia 18 lipca 2005 r. Prawo wodne z wyłączeniem 
obiektów energetyki wodnej, stałych urządzeń słuŜą-
cych do połowu ryb lub do pozyskiwania innych or-
ganizmów wodnych, oraz stałych urządzeń słuŜących 
do dokonywania przewozów międzybrzegowych, 

11) uciąŜliwości – naleŜy przez to rozumieć zjawiska lub 
stany utrudniające Ŝycie mieszkańców albo dokucz-
liwe dla otaczającego środowiska,  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza i zanieczyszczenie odpadami oraz emisja 
nieprzyjemnego zapachu. 

12) dachu symetrycznym – naleŜy przez to rozumieć 
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usytu-
owanej w linii zabudowy, 

13) kącie nachylenia połaci − naleŜy przez to rozumieć 
kąt mieszczący się w zakresie określonym  
w uchwale, jednakowy dla poszczególnych elemen-
tów dachu, 

14) układzie kalenicy − naleŜy przez to rozumieć ustalo-
ny kierunek przebiegu najdłuŜszego ciągłego odcin-
ka kalenicy dachu oznaczonego na rysunku planu, 

15) powierzchni hotelowej – naleŜy przez to rozumieć 
powierzchnię przeznaczoną do czasowego pobytu 
ludzi poza stałym miejscem zamieszkania takich jak 
pokój hotelowy, motelowy, pensjonatowy, dom wy-
poczynkowy, pokoje gościnne realizowane w ramach 
funkcji MN, schronisko turystyczne, miejsce biwako-
we przeznaczone dla ustawienia namiotu bądź przy-
czepy lub samochodu mieszkalnego. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, tere-
ny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zago-
spodarowania: 
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem MN, dla którego ustala 
się: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów 

małej architektury oraz usług: handlu detalicznego, 
turystycznych (pokoje gościnne), naprawy artyku-
łów uŜytku osobistego i domowego oraz usług typu 
biurowego przy czym łączna powierzchnia uŜytko-
wa funkcji usługowej nie moŜe być większa niŜ 
20% powierzchni uŜytkowej budynków zlokalizo-
wanych na działce, 

2) sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem US.1 i US.2, dla których ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów i 

urządzeń sportu i rekreacji oraz dodatkowo dla te-
renu US.2 związanych z usługami turystki, 

b) przeznaczenie dopuszczalne dla terenu US.1: loka-
lizacja usług handlu i gastronomii o łącznej po-
wierzchni zabudowy nie większej niŜ 60 m2 oraz 
ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, obiektów 
małej architektury a takŜe obiektów i urządzeń 
wodnych (w tym korekty linii brzegowej zbiornika 
połoŜonego na terenach oznaczonych symbolami 
WS.3 i WS.4),  

c) przeznaczenie dopuszczalne dla terenu US.2: loka-
lizacja usług gastronomii oraz ciągów pieszych, 
pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury a 
takŜe usług handlu o łącznej powierzchni sprzeda-
Ŝowej nie większej niŜ:  
− 50 m2 dla działki budowlanej przy wydzieleniu 4 

działek,  
− 70 m2 dla działki budowlanej przy wydzieleniu 3 

działek,  
− 100 m2 dla działki budowlanej przy wydzieleniu 

2 działek, 
− 200 m2 przy braku podziału terenu na osobne 

działki budowlane, 
3) zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5 i ZP.6 dla których 
ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zielni parkowej 

oraz dodatkowo dla terenu oznaczonego symbolem 
ZP.2 − rezerwa pod przebudowę skrzyŜowania, o 
której mowa w § 17 pkt 3;  

b) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja ciągów 
pieszych i pieszo-rowerowych, obiektów małej ar-
chitektury, boisk rekreacyjnych oraz dodatkowo dla 
terenów:  
− ZP.1 obiektów handlu i gastronomii;  
− ZP.3, ZP.4 i ZP.6 obiektów i urządzeń wodnych 

(w tym korekty linii brzegowej zbiornika połoŜo-
nego na terenach oznaczonych symbolami 
WS.3 i WS.4);  

− ZP.6 usług gastronomii i/lub obiektów i budyn-
ków związanych z obsługą sprzętu pływającego 
w budynku oznaczonym  na rysunku planu jako 
budynek istniejący oraz na działce wyznaczonej 
zgodnie z § 13 pkt 4,  
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4) wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych 
symbolem WS.1, WS.2, WS.3 i WS.4, dla których 
ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe – tereny wód po-

wierzchniowych śródlądowych,  w tym:  
− WS.1 i WS.2 − cieki wodne,  
− WS.3 i WS.4 − zbiorniki wodne 

b) przeznaczenie dopuszczalne – wykorzystanie 
zbiorników wodnych oznaczonych symbolem:  
− WS.3 − do celów rekreacyjnych i sportowych ja-

ko kąpielisko z wyłączeniem wędkarstwa;  
− WS.4 − do celów rekreacyjnych i sportowych, w 

tym lokalizacji przystani wodnej (mariny), w 
oznaczonej na rysunku planu strefie dopusz-
czalnej lokalizacji przystani wodnej, z wyłącze-
niem kąpieliska i wędkarstwa,  

5) dróg, oznaczonych na rysunku symbolem KDZ.1, 
KDZ.2, KDD.1, KDD.2 i KDD.3  dla których ustala się 
przeznaczenie podstawowe − drogi publiczne: 
a) KDZ.1 i KDZ.2  – ulice klasy „Z” zbiorcze, 
b) KDD.1, KDD.2, i KDD.3  – ulice klasy „D” dojazdo-

we. 
§ 6 

Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: oznaczony na rysunku planu, główny ciąg 
pieszy wymaga utrzymania i ochrony przed zainwestowa-
niem utrudniającym swobodny ruch: 
1) naleŜy dąŜyć do wyeksponowania charakteru ciągu 

poprzez kompleksowe rozwiązanie architektoniczne 
elementów posadzki, zieleni i obiektów małej architek-
tury na całej długości ciągu, 

2) ustala się zakaz lokalizacji wzdłuŜ ciągu i w pasie mi-
nimum 5 m z kaŜdej strony ciągu nośników reklamo-
wych. 

§ 7 

Określa się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) działalność usługowa realizująca ustalenia niniejszego 

planu nie moŜe powodować uciąŜliwości na terenach 
sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciąŜenia śro-
dowiska poza granicami działki, do której inwestor po-
siada tytuł prawny,  

2) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala 
się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej 
zagospodarowanie, 

3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchnio-
wych, 

4) teren objęty planem połoŜony jest w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 343 „Dolina 
rzeki Bóbr (Marciszów)”, 

5) w granicach terenu objętego planem występują ozna-
czone na rysunku planu tereny zagroŜone powodzią 
(zalane powodzią 1997 r.), 

6) w przypadku ustanowienia, na podstawie przepisów 
odrębnych, decyzji administracyjnych ustanawiających 
nakazy, zakazy, ograniczenia w uŜytkowaniu bądź in-
ne ustalenia dotyczące terenów określonych w pkt 4 i 
5 stają się one wiąŜące dla niniejszego planu, 

7) ustala się obowiązek realizacji określonego na rysun-
ku planu szpaleru zieleni wysokiej, 

8) naleŜy utrzymywać w naleŜytym stanie istniejącą zie-
leń wysoką, 

9) wyznacza się wymóg zachowania poziomów hałasu 
poniŜej dopuszczalnego lub na poziomie określonym 
w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych 
symbolem MN − jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 8 

Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) dla terenu objętego planem ustala się, oznaczoną na 

rysunku planu, strefę ochrony wglądu z trasy komuni-
kacyjnej,  

2) w strefie, o której mowa w pkt 1 w odległości  
25 m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej symbo-
lem KDZ.1 i KDD.1  ustala się zakaz nasadzeń zieleni 
wysokiej, lokalizowania nośników reklamowych oraz 
pełnych ogrodzeń przesłaniających swobodny wgląd. 

§ 9 

1. Tereny określone w §5 z wyłączeniem pkt.1 stanowią 
obszary przestrzeni publicznych. 

2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicz-

nych i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w formie niekolidującej z przeznacze-
niem podstawowym i zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

2) dopuszcza się umieszczanie obiektów małej archi-
tektury, nośników reklamowych oraz tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych jedynie w grani-
cach terenów oznaczonych symbolami US1, US.2, 
ZP.1, ZP.2, ZP.4, ZP.5 na warunkach określonych 
w pkt. 3 i 4 z zastrzeŜeniem  
§ 6 pkt 1 lit b, § 8 i §10 pkt 2, 

3) nośniki reklamowe muszą spełniać warunki:  
a) powierzchnia przeznaczona na umieszczenie 

reklamy nie moŜe być  większa niŜ 6 m2, 
b) wysokość nie większa niŜ 4 m, 
c) ilość nie większa niŜ 40 szt., 

4) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe muszą 
spełniać warunki: 
a) powierzchnia nie większa niŜ 20 m2, 
b) wysokość nie większa niŜ 4m 
c) ilość nie większa niŜ 20 szt., 
d) dopuszczalny okres lokalizacji nie moŜe prze-

kroczyć terminu określonego w § 10 pkt 1  
lit. b. 

§ 10 

Linie rozgraniczające tereny oznaczone symbolem US.1, 
US.2 i ZP.6 stanowią jednocześnie granice terenu słuŜą-
cego organizacji imprez masowych, dla którego: 
1) lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych 

związanych z organizacją imprezy masowej dopusz-
cza się jedynie: 
a) w oznaczonej na rysunku planu, strefie dopusz-

czalnej lokalizacji tymczasowych obiektów budow-
lanych, 

b) na czas trwania imprezy masowej plus 7 dni, 
2) przy wyposaŜaniu terenów w urządzenia techniczne i 

budowlane słuŜące imprezie masowej naleŜy stoso-
wać zasadę umieszczania ich w pierwszej kolejności 
na terenach utwardzonych niestanowiących po-
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wierzchni biologicznie czynnych z wyłączeniem tere-
nów przeznaczonych pod parkingi. 

§ 11 

1. Określa się następujące linie zabudowy w odległo-
ściach licząc od linii rozgraniczającej, dla zabudowy 
lokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem: 
1) MN w odległości: 

a) 16 m od strony ulicy oznaczonej symbolem 
KDZ.1 (droga powiatowa nr 3468D) – nieprze-
kraczalna linia zabudowy, 

b) 6 m od strony ulicy oznaczonej symbolem 
KDD.2 i KDD.3  – obowiązująca linia zabudowy,  

c) od strony pozostałych terenów zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

2) US.1, US.2 i ZP.6– zgodnie z rysunkiem planu  
z zastrzeŜeniem pkt. 4, 

3) lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych 
dopuszcza się w oznaczonej na rysunku planu stre-
fie dopuszczalnej lokalizacji tymczasowych obiek-
tów budowlanych, w tym takŜe poza wyznaczonymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

4) dla pozostałych terenów dla których dopuszcza się 
lokalizację zabudowy naleŜy ją lokalizować w odle-
głościach zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustalenia dotyczące wysokości zabudowy: 
1) wysokość zabudowy naleŜy mierzyć od miejsca 

przecięcia się obrysu ściany zewnętrznej budynku z 
najwyŜej połoŜoną rzędną terenu, 

2) określa się, Ŝe wysokość zabudowy nie moŜe prze-
kroczyć dla zabudowy lokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem: 
a) MN – parter + poddasze uŜytkowe lecz nie wię-

cej niŜ 9 m, 
b) US.1, KSp i ZP.1  – 5 m, 
c) US.2  – 15 m, 
d) ZP.6 –7 m. 

3. Określa się maksymalną powierzchnię zabudowy dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
1) MN – 30% powierzchni działki, 
2) US.1 – 200 m2, 
3) US.2 przy podziale na: 

a) 4 działki budowlane − 1250 m2 dla jednej działki 
budowlanej, 

b) 3 działki budowlane − 1650 m2 dla jednej działki 
budowlanej, 

c) 2 działki budowlane − 2500 m2 dla jednej działki 
budowlanej, 

d) przy braku podziału terenu na działki budowlane 
– 5000 m2 dla terenu, 

4) ZP.1 − 60 m2, 
5) ZP.6 − 350 m2, 

4. Określa się następującą zasadę kształtowania da-
chów: 
1) dla zabudowy lokalizowanej na terenie oznaczo-

nym symbolem MN naleŜy stosować dachy strome: 
a) symetryczne, 
b) o kącie nachylenia połaci 40°−45°.   
c) układzie kalenicy zgodnie z rysunkiem planu, 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem US.1, US.2  
i MN minimum 35% powierzchni działki naleŜy zago-
spodarować jako powierzchnie biologicznie czynną. 

6. Dla budynków istniejących w momencie wejścia w 
Ŝycie niniejszej uchwały, a niespełniających parame-
trów i wskaźników określonych w § 11 dopuszcza się 

ich remont oraz rozbiórkę i ewentualną przebudowę 
lub odbudowę. 

§ 12 

1. W niniejszym planie nie występują obszary wymagają-
ce określenia granic terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a takŜe naraŜo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych 
osuwaniem się mas ziemnych. 

2. W granicach terenu objętego planem występują jedy-
nie tereny, o których mowa w § 7 pkt 5, dla których 
brak jest decyzji administracyjnych uznających je za 
tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi. 

§ 13 

1. W granicach terenu objętego planem nie występują 
obszary wymagające określenia szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

2. Podział działek naleŜy realizować na zasadach: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem MN  zgodnie z 

rysunkiem planu z dopuszczeniem maksymalnie 
10% zmiany powierzchni działek na etapie wyko-
nywania podziału geodezyjnego, przy czym szero-
kość frontu działki nie moŜe być mniejsza niŜ 20 m, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem US.1 ustala się 
zakaz dokonywania podziałów, 

3) dla terenu oznaczonego symbolem US.2: 
a) minimalna szerokość frontu działki – 30 m, 
b) minimalna powierzchnia działki – 4000 m2, lecz 

nie więcej niŜ 4 działki budowlane, 
4) dla terenu oznaczonego symbolem ZP.6: 

a) dopuszcza się wydzielenie jednej działki budow-
lanej zgodnie z rysunkiem planu;  

b) dostępność drogową działki do drogi publicznej 
naleŜy zapewnić poprzez drogę wewnętrzną 
poprowadzoną przez teren oznaczony symbo-
lem US.2 i ZP.6, 

5) dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach 
innych niŜ określone w uchwale w celu wydzielenia 
niezbędnych działek dla realizacji układów komuni-
kacyjnych oraz urządzeń infrastruktury technicznej 
z zachowaniem warunków wynikających z przepi-
sów odrębnych, 

6) w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

§ 14 

Określa się szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy: 
1) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz 

lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i in-
nych urządzeń nadawczo – odbiorczych wymagają-
cych budowy konstrukcji wieŜowych. 

2) dla terenów oznaczonych symbolem ZP.3 ustala się 
zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy i obiektów utrud-
niających swobodny spływ wód powodziowych. 

3) dla terenów oznaczonych symbolem WS.3 i WS.4 
dopuszcza się ich fizyczne rozdzielenie poprzez bu-
dowę grobli w oznaczonej na rysunku planu, strefie 
dopuszczalnej lokalizacji grobli. 

§ 15 

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się 
tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i uŜytkowanie terenów zgodnie z § 9 i 10 uchwały.  
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2. W pozostałych przypadkach art. 35 ustawy stosuje się 
odpowiednio. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 16 

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się co nastę-
puje:  
1) dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą sieci, prze-

budowę sieci infrastruktury technicznej, w tym  okre-
ślonej w pkt. 3 lit c, kolidującej z zagospodarowaniem 
realizującym ustalenia planu,  

2) zaopatrzenie w wodę: 
a) z magistrali w ul. Krzeszowskiej, 
b) dla terenów oznaczonych symbolem MN naleŜy 

wybudować wodociągi rozdzielcze włączone do 
magistrali w ul. Krzeszowskiej, 

c) dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą sieci wo-
dociągowej inne miejsca włączenie, 

3) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych 

lub przemysłowych, do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 
dla zabudowy realizowanej na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem MN po zachodniej 
stronie drogi KDD.3, naleŜy przewidzieć ewentual-
ną budowę przepompowni ścieków, 

b) ścieki opadowe – odprowadzenie ścieków opado-
wych do kanalizacji deszczowej lub innych odbior-
ników wód opadowych, na warunkach  
i za zgodą ich zarządcy, 

c) na rysunku planu oznaczono fragment sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej i deszczowej Ø250  
i Ø600 wymagającej przebudowy i poprowadzenia 
ich w liniach rozgraniczających ulicy oznaczonej 
symbolem KDD.3, 

d) kaŜdy teren, na którym moŜe dojść do zanieczysz-
czenia powierzchni substancjami ropopochodnymi 
lub innymi substancjami chemicznymi, naleŜy 
utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny 
być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji, 

4) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej  
w ul. Krzeszowskiej, na warunkach uzgodnionych  
z zarządcą sieci lub ze zbiorników indywidualnych, 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub 
nowo realizowanych sieci energetycznej, na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą sieci lub od innego do-
stawcy, 

6) zaopatrzenie w ciepło – naleŜy stosować paliwa oraz 
urządzenia wytwarzające ciepło wykorzystujące ekolo-
giczne paliwa oraz technologie spalania  
o niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

7) telekomunikacja − zaopatrzenie w usługi telekomuni-
kacyjne na warunkach uzgodnionych z dostawcą usłu-
gi, 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odrębnymi,  
b) w planie zagospodarowania działki naleŜy przewi-

dzieć miejsce na lokalizację pojemników do zbiera-
nia i segregacji odpadów. 

§ 17 

W zakresie komunikacji ustala się co następuje: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla 

ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem: 
a) KDZ.1 – ulica klasy „Z” zbiorcza (ul. Krzeszowska 

w ciągu drogi powiatowej nr 34768D):  
20 m, 

b) KDZ.2 – ulica klasy „Z” zbiorcza (ul. Tadeusza Ko-
ściuszki w ciągu drogi powiatowej nr 3490D): 
zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniej niŜ  
13 m, 

c) KDD.1 – ulica klasy „D” dojazdowa (ul. Księcia 
Bolka I w ciągu drogi gminnej nr 115034D): zgod-
nie z rysunkiem planu lecz nie mniej niŜ  
13 m, 

d) KDD.2 i KDD.3  – ulice klasy „D” dojazdowe:  
12 m, 

2) obsługę komunikacyjną naleŜy zapewnić, dla terenu 
oznaczonego symbolem: 
a) MN od strony ulicy oznaczonej symbolem KDD.2 i 

KDD.3, 
b) US.1 od strony ulicy oznaczonej symbolem US.2, 
c) US.2 od strony ulicy oznaczonej symbolem KDD.1 

i KDD.2 ,  
d) ZP.6 poprzez teren oznaczony symbolem US.2, 

3) ustala się docelowo przebudowę skrzyŜowania ul. 
Księcia Bolka I i ul. Krzeszowskiej (rondo lub inne 
równorzędne rozwiązanie), 

4) dla realizacji pkt 3 rezerwuje się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem ZP.2,  

5) wewnętrzną obsługę komunikacyjną terenu oznaczo-
nego symbolem US.2 w przypadku wydzielenia odręb-
nych działek budowlanych, naleŜy zapewnić poprzez 
układ dróg wewnętrznych o parametrach zgodnie z 
przepisami odrębnymi ze szczególnym uwzględnie-
niem przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜaro-
wej, 

6) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkowników 
stałych i przebywających okresowo w ilościach nie 
mniej niŜ: 
a) 2 miejsca postojowe na 1 dom jednorodzinny, 
b) 1 miejsce postojowe na kaŜde rozpoczęte 25 m2 

powierzchni uŜytkowej funkcji usługowej zlokalizo-
wanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, lecz nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe, 

c) 50 miejsc postojowych dla terenu oznaczonego 
symbolem US.2 plus 1 miejsce postojowe na kaŜ-
de 20 m2 powierzchni hotelowej, 

7) dla działki budowlanej wydzielonej zgodnie z § 13 pkt 
4 dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ 3 miejsca 
postojowe, 

8) ustala się obowiązek realizacji ciągów pieszo- 
-rowerowych w granicach innych funkcji o orientacyj-
nych przebiegach określonych na rysunku planu, przy 
czym uszczegółowienie ich przebiegu nastąpi na pod-
stawie projektu budowlanego, 

9) dopuszcza się moŜliwość przekształcenia ulicy KDD.3 
w drogę wewnętrzną dostępną jedynie dla właścicieli 
działek połoŜonych przy tej drodze.  

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia ko ńcowe 

§ 18 
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Ustala się stawki procentowe, na podstawie, których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 w wysokości 
0%. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy ko ńcowe 

§ 19 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamienna Góra. 

§ 20 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze z 
dnia 3 listopada 2005 r. (poz. 4715) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze z dnia 3 listopada 
2005 r. (poz. 4715)  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty cji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2  
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), art. 3 i 4 ustawy  
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 203 poz. 1966) Rada Miejska w Kamiennej Górze rozstrzyga, co następuje:  
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia jest inwe-
stycja z zakresu infrastruktury technicznej, która naleŜy do zadań własnych gminy, polegająca na 
wykonaniu uzbrojenia technicznego dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN. 

§ 2 

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska, Księcia Bolka I i Tadeusza Kościuszki w Ka-
miennej Górze.” opracowaną przez firmę „Szacowanie Nieruchomości – Dariusz Biernat” in-
westycja polegać będzie na budowie: 
1) ok. 300 mb sieci wodociągowej, 
2) ok. 80 mb sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
3) oświetlenia ulicznego (ok. 22 lamp). 

2. Ponadto naleŜy wybudować ok. 4000 m2 dróg dojazdowych, oznaczony symbolem KDD.2 i 
KDD.3. 

§ 3 

1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2, zgodnie z „Prognozą skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu dla rejonu ulic: Krzeszowska, Księcia Bolka I i Ta-
deusza Kościuszki w Kamiennej Górze” wyniesie wg cen  na styczeń 2005 r. ok. 660 000,00 zł 
w tym ok. 500 000,00 zł to koszt wybudowania dróg. 

2. Ostateczny koszt uzaleŜniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie reali-
zacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na jej wykonanie. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł 
finansowania zgodnie przepisami o finansach publicznych. 

4. Teren oznaczony symbolem MN stanowi własności gminy miejskiej Kamienna Góra, w związku 
z czym termin realizacji inwestycji związany jest z podjęciem decyzji o sprzedaŜy działek. 
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z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowan ia przestrzenne-
go wsi Pietrzykowice 

 Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004 r. Dz. U. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), w nawiązaniu do uchwały nr 
XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 
31 maja 2005 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przedmiot  uchwały 
1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Pietrzykowic dla obszaru 
połoŜonego w granicach określonych w załączniku nr 
1 do uchwały, zwaną dalej planem. 

2. Załącznikiem do uchwały jest rysunek planu w skali 
1:1000. 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenu na cele: 

a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz usług, oznaczonego symbolem P,U, 

b) drogi publicznej, oznaczonego symbolem  
KD-Z,  

2) zasad i warunków zagospodarowania ww. terenów. 
4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym: 

1) granice obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu lub róŜnych zasadach  zagospodarowania, 
3) funkcje terenów oznaczonych symbolami, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) stanowisko archeologiczne, 
6) granicę strefy ochrony cieku wodnego Kasina, 
7) strefy uciąŜliwości i ochrony linii energetycznych. 

§ 2 

Określenie terminologii 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) uchwale  – naleŜy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, 
2) planie  – naleŜy przez to rozumieć zmianę w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Pietrzykowice,  uchwaloną niniejszą uchwałą, 

3) rysunku planu  – naleŜy przez to rozumieć rysunek 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

4) obszarze  – naleŜy przez to rozumieć cały obszar ob-
jęty uchwałą, 

5) terenie  – naleŜy przez to rozumieć teren wyodręb-
niony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  
oznaczony symbolem funkcji, 

6) linii rozgraniczaj ącej  – naleŜy przez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o róŜnym przeznaczeniu  
lub zasadach zagospodarowania,  

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię ograniczającą powierzchnię terenu, na 
którym moŜna lokalizować budynek, 

8) wewn ętrznych drogach dojazdowych  – naleŜy 
przez to rozumieć drogi dojazdowe obsługujące 
działki budowlane, niestanowiące dróg publicznych 
wymienionych w ustawie o drogach publicznych, 

9) mieszkaniu towarzysz ącym  – naleŜy przez to ro-
zumieć mieszkanie lub dom jednorodzinny dla osób 
prowadzących działalność zgodną z ustaloną funk-
cją, 

10) przepisach odr ębnych  – naleŜy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 3 

Ustalenia ogólne 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ące 
tereny o ró Ŝnym przeznaczeniu lub ró Ŝnych zasa-
dach zagospodarowania 
1) przeznaczenia terenów są określone w § 4 – usta-

lenia szczegółowe, oraz na rysunku planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu lub  róŜnym sposobie zagospodarowania są 
określone na rysunku planu. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego  
1) zabudowę naleŜy lokalizować w obszarze ograni-

czonym przez ustalone nieprzekraczalne linie za-
budowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi do-
tyczącymi lokalizowania zabudowy, 

2) zabudowie naleŜy nadać formy o wysokich walo-
rach architektonicznych, 

3) parametry i zasady kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i 
gabaryty obiektów podano w § 4 - ustalenia szcze-
gółowe. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego  
1) we wszystkich działaniach naleŜy stosować się do 

przepisów odrębnych: 
a) prawo ochrony środowiska, 
b) ustawa ochrony przyrody, 
c) prawo wodne, 
d) prawo ochrony dóbr kultury, 
e) prawo budowlane. 

2) uciąŜliwość prowadzonej działalności nie powinna 
przekroczyć granic działki, na której działalność ta 
jest prowadzona, 
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3) z uwagi na połoŜenie obszaru objętego planem w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZPW nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa 
Śląska” gromadzącego wody w trzeciorzędowych 
utworach porowych, inwestycje nie mogą naruszać 
stanu tego zbiornika, 

4) zieleń istniejącą w miarę moŜliwości zachować, a 
wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone 
naleŜy zagospodarować jako powierzchnie biolo-
gicznie czynne z urządzoną zielenią izolacyjną wie-
lopiętrową  zimozieloną, 

5) warstwę glebowo-próchniczą z gruntów przezna-
czonych pod zainwestowanie naleŜy zdjąć  
i odpowiednio zagospodarować, 

6) do celów grzewczych naleŜy stosować  wyłącznie 
systemy i paliwa proekologiczne, 

7) nawierzchnię wewnętrznych dróg dojazdowych, 
placów manewrowych i miejsc parkingowych nale-
Ŝy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowa-
dzać do kanalizacji deszczowej lub rowów meliora-
cyjnych po uprzednim zneutralizowaniu olejów i 
benzyn lub innych szkodliwych substancji chemicz-
nych jeśli takie wystąpią, za pośrednictwem sepa-
ratorów zlokalizowanych  na terenie własnym inwe-
stora, 

8) wyznacza się w celu ochrony, dostępu i prowadze-
nia prac konserwacyjnych, strefę ochrony cieku 
wodnego Kasina szerokości 1,5m licząc od górnej 
krawędzi skarpy cieku, w obrębie którego zakazuje 
się nasadzania drzew i krzewów, lokalizowania za-
budowy i obiektów budowlanych oraz ogrodzeń, 

9) z uwagi na ochronę krajobrazu kulturowego plano-
wanej zabudowie naleŜy nadać wysokie walory ar-
chitektoniczne oraz formy nawiązujące do istnieją-
cej w sąsiedztwie architektury przemysłowej. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 
1) ze względu na istniejące stanowisko archeologicz-

ne nr 2/23/81 – 27 AZP – pradziejowa osada i 
cmentarzysko szkieletowe z epoki kamienia  
i I okresu epoki brązu − podlegające ochronie 
prawnej, przed realizacją inwestycji prowadzonych 
w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie tego sta-
nowiska naleŜy przeprowadzić ratownicze badania 
archeologiczne i archeologiczno – antropologiczne, 

2) uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie w 
obszarze ww. stanowiska i w jego sąsiedztwie, 
ziemnych robót budowlanych w trybie prac konser-
watorskich polegających na ratowniczych bada-
niach archeologicznych i archeologiczno-
antropologicznych wykonanych metoda wykopali-
skową, przez uprawnionego archeologa i na koszt 
Inwestora,  przed:   
a) wystąpieniem o pozwolenie na budowę dla 

obiektów i robót budowlanych wymagających 
tego pozwolenia, 

b) zgłoszeniem właściwemu organowi budowy  
i przystąpienia do robót budowlanych niewyma-
gających, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
pozwolenia na budowę,  

c) przystąpieniem do innych robót budowlanych 
związanych z robotami ziemnymi, 

3) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w tym 
takŜe związanych z realizacją podziemnych sieci 
uzbrojenia technicznego naleŜy powiadomić z 7-
dniowym wyprzedzeniem Wydział Ochrony Zabyt-
ków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac ziemnych,   a w przypadku odkrycia w 
trakcie prowadzonych prac ziemnych innych zabyt-
ków archeologicznych poza obszarem wymienio-
nym w pkt 1) naleŜy odkrycie to zgłosić Dolnoślą-
skiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyt-
ków. 

5. Wymagania wynikaj ące z kształtowania przestrze-
ni publicznych 
Na obszarze objętym planem  przewiduje się teren 
przestrzeni publicznej przeznaczony na cele drogi pu-
blicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem  
KD-Z, dla którego ustalenia określono w § 4 ust. 2. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału  
nieruchomo ści 
Dopuszcza się podział na działki budowlane terenu 
oznaczonego symbolem P,U pod warunkiem Ŝe: 
1) wydzielone działki budowlane będą miały po-

wierzchnię nie mniejszą niŜ 2000 m2, a szerokość 
frontu tych działek nie moŜe być mniejsza niŜ 50 m,  

2) wydzielone drogi wewnętrzne klasy dojazdowej bę-
dą posiadały parametry określone w ust. 9  
pkt 1b) i c),  

3) wydzielone działki dla ewentualnych urządzeń in-
frastruktury technicznej będą miały powierzchnię 
niezbędną dla lokalizacji takiego urządzenia oraz 
zapewniony dojazd dla słuŜb technicznych.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu,  w tym zakaz 
zabudowy 
1) wyznacza się strefę ochrony istniejących napo-

wietrznych linii energetycznych śN L-275A  
i L-274 o szerokości 12m – po 6 m z kaŜdej strony 
od tej linii, których zasady i warunki zagospodaro-
wania określają przepisy szczególne, z zastrzeŜe-
niem określonym w pkt 2, 

2) w przypadku skablowania ww. napowietrznych linii 
energetycznych ustalenia wymienione w pkt 1 tracą 
moc, 

3) wyznacza się, w celu dostępu i prowadzenia prac 
konserwacyjnych oraz ochrony biologicznej cieku 
wodnego Kasina, strefę szerokości 1,5 m mierzoną 
od korony cieku, w obrębie której zakazuje się na-
sadzania drzew i krzewów, lokalizowania zabudowy 
i obiektów budowlanych oraz ogrodzeń. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj ących ochronie, ustalonych na 
podstawie odr ębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a tak Ŝe naraŜonych na niebezpiecze ń-
stwo powodzi oraz zagro Ŝonych osuwaniem si ę 
mas ziemnych  
1) obszar objęty planem nie leŜy na terenach górni-

czych oraz  zagroŜonych powodzią i osuwaniem się 
mas ziemnych, 

2) obszar objęty planem leŜy w strefie OW − obser-
wacji archeologicznej, dla której ustalenia podano 
w ust. 4 pkt 2, 

3) na obszarze objętym planem znajdują się: 
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a) stanowisko archeologiczne podlegające ochro-
nie, dla którego ustalenia podano w ust. 4 pkt 1, 

b) strefa obserwacji archeologicznej, dla której 
ustalenia podano w ust. 4 pkt 2, 

c) strefy ochrony napowietrznych linii elektroener-
getycznych śN, dla których ustalenia podano w 
ust. 7  pkt 1, 

d) strefa ochrony cieku wodnego Kasina, dla której 
ustalenia podano w ust. 7 pkt 3. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1) zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego 

a) obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego 
symbolem P, U ustala się z istniejącej drogi po-
wiatowej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 
KD-Z, dla której naleŜy zapewnić: 
− szerokość w liniach rozgraniczających zgod-

na z istniejącą szerokością drogi , 
− szerokość jezdni min. 7 m, 
− chodnik przynajmniej po jednej stronie drogi 

szerokości min. 1,5 m, 
− wydzielenie drogi rowerowej szerokości min. 

1,5 m, 
− zachowanie drzew istniejących. 

b) na terenie oznaczonym symbolem P,U dopusz-
cza się lokalizowanie dróg wewnętrznych klasy 
dojazdowej o następujących parametrach: 
− szerokość w liniach rozgraniczających min. 

10 m, 
− szerokość jezdni min. 7 m, 
− chodnik przynajmniej po jednej stronie drogi 

szerokości min. 1,5 m, 
− w przypadku zakończenia tej drogi placem 

manewrowym, placowi temu naleŜy  nadać 
wymiary w liniach rozgraniczających  min. 
20mx20m,  

− przy ewentualnych skrzyŜowaniach  tych 
dróg, naleŜy wprowadzić trójkąty widoczno-
ści o wymiarach w liniach rozgraniczających 
min. 5mx5m,  

c) drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt b) mu-
szą spełniać warunki dróg poŜarowych, okre-
ślone w przepisach odrębnych, 

d) w miejscu włączenia ewentualnych wewnętrz-
nych dróg klasy dojazdowej do powiatowej drogi 
publicznej klasy zbiorczej, o której mowa w pkt 
a) naleŜy wprowadzić trójkąty widoczności o 
wymiarach w liniach rozgraniczających min. 10 
m x 10 m, a skrzyŜowania te lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi dotyczącymi wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

e) miejsca parkingowe dla samochodów, w ilości 
wynikającej z potrzeb, naleŜy zapewnić na tere-
nach własnych; ilość stanowisk parkingowych 
określić na etapie sporządzania  projektu zago-
spodarowania działki, 

f) dopuszcza się lokalizowanie parkingów,  
o których mowa w pkt e) pomiędzy nieprzekra-
czalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą te-
reny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnym spo-
sobie zagospodarowania, 

g) nawierzchnie dróg, placów manewrowych  
i miejsc postojowych zagroŜone substancjami 
szkodliwymi naleŜy uszczelnić, a wody z tych 

nawierzchni odprowadzać do kanalizacji desz-
czowej lub, za zgodą właściwych zarządów, do 
rowów melioracyjnych i cieku wodnego Kasina 
po uprzednim zneutralizowaniu olejów i benzyn 
lub innych szkodliwych substancji chemicznych.  

2) Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej 
a) sieci uzbrojenia technicznego naleŜy prowadzić 

w obrębie linii rozgraniczających dróg, 
b) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypad-

kach, odstępstwa od tej zasady przy niezmie-
nionych ustaleniach określonych w § 4, 

c) dopuszcza się moŜliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia towarzyszących inwe-
stycjom, na terenach własnych inwestorów, 

d) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodę, energię elektryczną, telefo-
nię, odprowadzenia ścieków i wód opadowych 
oraz lokalizacje urządzeń związanych z tymi 
sieciami wymagają uzyskania warunków tech-
nicznych od właściwych dysponentów sieci, 

e) zaopatrzenie w wodę dla celów gospodarczo- 
bytowych ustala się z istniejącej  sieci wodocią-
gowej, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, 

f) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpoŜaro-
wych ustala się z istniejącej sieci wodociągowej, 
na warunkach określonych przez zarządcę sie-
ci, a w przypadku braku moŜliwości zapewnie-
nia wymaganej ilości wody dla celów przeciw-
poŜarowych określonej w przepisach odręb-
nych, dopuszcza się wykonanie źródeł uzupeł-
niających, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i 
przemysłowych ustala odprowadzenie ścieków  
do sieci kanalizacji sanitarnej,  
− do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-

puszcza się budowę lokalnych oczyszczalni 
ścieków lub bezodpływowych zbiorników 
ścieków, 

− w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń w ściekach prze-
mysłowych wymagane jest, przed wprowa-
dzeniem do gminnego systemu gospodarki 
ściekami, wstępne ich podczyszczenie, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

h) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 
− w kanalizację deszczową naleŜy wyposaŜyć 

wszystkie  tereny zainwestowania,  
− kanalizację deszczową  naleŜy ułoŜyć zgod-

nie z ustaleniami podanymi w pkt a) –d),  
− obowiązek zneutralizowania substancji ropo-

pochodnych, chemicznych lub innych szko-
dliwych, jeśli takie wystąpią, na terenie wła-
snym inwestora, 

− do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
dopuszcza się odprowadzenie wód desz-
czowych do  cieku wodnego Kasina, na wa-
runkach określonych  przez administratora  
cieku, tj. Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, 

i) w zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
− w przypadku występowania sieci drenarskich 

na terenach przeznaczonych pod zainwe-
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stowanie, wszelkie działania inwestycyjne 
naleŜy poprzedzić kompleksową przebudo-
wą systemu odwadniającego teren, uzgod-
nioną z zarządcą urządzeń melioracyjno-
drenarskich, 

j) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
− dopuszcza się zasilanie obiektów lokalizo-

wanych na obszarze objętym planem  
z elektroenergetycznej stacji transformato-
rowej zlokalizowanej poza obszarem opra-
cowania lub z istniejących linii niskiego na-
pięcia, pod warunkiem uzyskania zgody za-
rządzającego tymi urządzeniami, 

− dopuszcza się budowę elektroenergetycznej 
stacji transformatorowej 20/0,4 kV zlokalizo-
wanej na terenie własnym inwestora, pod 
warunkiem, Ŝe zostanie zapewniony swo-
bodny dostęp dla środków transportu słuŜb 
energetycznych, 

− dopuszcza się lokalizowanie stacji transfor-
matorowej pomiędzy nieprzekraczalną linią 
zabudowy a linią rozgraniczającą tereny o 
róŜnym przeznaczeniu lub róŜnym sposobie 
uŜytkowania, pod warunkiem dostosowania 
się do przepisów odrębnych dotyczących lo-
kalizacji obiektów budowlanych przy drogach 
publicznych, 

− dopuszcza się przełoŜenie lub skablowanie 
istniejących napowietrznych sieci  energe-
tycznych śN L–275 i L-274 biegnących przez 
teren oznaczony symbolem P,U, wyłącznie 
za zgodą zarządcy tej sieci; w przypadku 
skablowania tych sieci tracą moc ustalenia 
dla strefy ochrony tych sieci. 

k) zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez budowę 
rozdzielczej sieci gazowej, ułoŜonej   zgodnie z 
ustaleniami określonymi w pkt        a)–d) i na 
warunkach określonych przez zarządcę tej sieci, 

l) zaopatrzenie w energię cieplną ustala się po-
przez wprowadzenie urządzeń grzewczych  
o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanie-
czyszczeń oraz zastosowanie paliw proekolo-
gicznych, 

ł) w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala się 
realizację połączeń telekomunikacyjnych  
z sieci istniejącej lub z sieci innego dysponenta, 
ułoŜonej zgodnie z ustaleniami określonymi w 
pkt a)–d) i na warunkach określonych przez za-
rządcę tej sieci, 

m) w zakresie usuwania odpadów ustala się: 
− odpady bytowe naleŜy gromadzić i usuwać w 

sposób zgodny z gminnym systemem go-
spodarki odpadami, 

− miejsce gromadzenia odpadów bytowych na-
leŜy zlokalizować na terenie własnym inwe-
stora, 

− odpady powstałe w wyniku prowadzenia 
działalności przemysłowej i usługowej naleŜy 
usuwać w sposób zgodny z przepisami od-
rębnymi. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz ądzania i u Ŝytkowania terenów 
1) nie przewiduje się tymczasowego sposobu zago-

spodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów, 

2) do czasu realizacji planu dopuszcza się dotych-
czasowe uŜytkowanie terenów. 

11. Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wska źniki inten-
sywno ści zabudowy podano w § 4. 

§ 4 

Ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj ącymi 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem P,U ustala si ę: 
1) teren przeznacza się na cele zabudowy przemy-

słowej, magazynowo-składowej oraz zabudowy 
usługowej z dopuszczeniem lokalizowania: 
a) wewnętrznych dróg klasy dojazdowej, dla których 

parametry podano w § 3 ust. 9 pkt 1,  
b) urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) mieszkań towarzyszących, 

2) ewentualna uciąŜliwość prowadzonej działalności 
nie moŜe przekroczyć granic działki, na której 
działalność ta jest prowadzona, 

3) dopuszcza się zabudowę o wysokości do 20 m li-
cząc od poziomu terenu do najwyŜszej krawędzi 
dachu, 
a) dopuszcza się lokalizowanie wysokich, prze-

kraczających ww. wysokość, obiektów masz-
towych, kominowych i innych wynikających z 
technologii produkcji, pod warunkiem uzgod-
nienia z właściwym organem określonym w 
przepisach odrębnych,  

b) w przypadku lokalizowania obiektu, o których 
mowa w pkt a), o wysokości 100 m  
i większej, realizację tych obiektów naleŜy 
uzgodnić z Prezesem Lotnictwa Cywilnego, 

4) planowanej zabudowie naleŜy nadać formę da-
chów nawiązującą do formy dachów istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, 

5) zabudowę przemysłową, magazynowo-składową i 
usługową naleŜy sytuować z zachowaniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy wynoszących: 
a) 12 m  od linii rozgraniczającej istniejącej drogi 

publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbo-
lem KD-Z, z zastrzeŜeniem pkt c), 

b) 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrz-
nych klasy dojazdowej i placów manewrowych 
związanych z tymi drogami,  

c) w przypadku włączenia wewnętrznej drogi kla-
sy dojazdowej do drogi publicznej klasy zbior-
czej oznaczonej symbolem KD-Z linia zabu-
dowy na odcinku włączenia drogi, traci moc,  

6) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej i parkingów pomiędzy linią roz-
graniczającą terenu a linią zabudowy, pod warun-
kiem dostosowania się do przepisów odrębnych 
dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych 
przy drogach publicznych, 

7) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni kaŜdej wydzielonej działki budowla-
nej powinna wynosić  nie więcej niŜ 80%, 

8) naleŜy zachować min. 15% powierzchni biolo-
gicznie czynnej dla kaŜdej wydzielonej działki bu-
dowlanej, z zaleceniem urządzenia zieleni izola-
cyjnej zimozielonej wielopiętrowej wzdłuŜ granic 
kaŜdej wydzielonej działki budowlanej,  
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9) na kaŜdej wydzielonej działce, w przypadku ko-
niecznym określonym w przepisach odrębnych 
urządzić drogę poŜarową,  

10) dostęp do terenu ustalono w § 3 ust. 9 pkt 1,  
11) rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

określono w § 3 ust. 9 pkt 2. 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem KD-Z ustala 

się: 
1) teren przeznacza się na drogę publiczną klasy 

zbiorczej o następujących parametrach: 
− szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z 

istniejącą szerokością drogi , 
− szerokość jezdni min. 7 m, 
− chodnik przynajmniej po jednej stronie drogi 

szerokości 1,5 m, 
− droga rowerowa szerokości min. 2 m,  

2) dopuszcza się lokalizowanie podziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. 

§ 5 

Ustalenia ko ńcowe 

1. Opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późniejszymi zmianami) ustala się w wysokości 30%. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. 

3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

ADAM KLIMCZAK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w K ątach Wrocławskich  
z dnia 22 listopada 2005 r.  
(poz. 4716) 
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4717 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia zasad udzielania i rozmiaru zni Ŝek dla dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół oraz ustalenie tygodniowego obowi ązkowego 
             wymiaru godzin dla innych pracowników pedagogicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, 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) oraz art. 42 
ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 90d 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 2003, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 
i Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz 
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1397) Rada Miejska w 
Ścinawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o szkole bez bliŜ-
szego określenia, naleŜy przez to rozumieć szkołę pod-
stawową, gimnazjum oraz przedszkole. 

§ 2 

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora 
lub wicedyrektora szkoły obniŜa się tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, w zaleŜności od wielkości i typu 
szkoły oraz warunków pracy wg poniŜszych norm: 

Lp. 
Stanowisko − typ (rodzaj) 

i wielkość szkoły 
Rozmiar zniŜki  

(tygodniowa liczba 
godzin zniŜki) 

1 2 3 
 

1. 
Przedszkole publiczne 
Dyrektor przedszkola 
− liczącego do 6 oddziałów 

 
 

8 
 

2. 
Szkoła podstawowa (wiejska)  
Dyrektor szkoły podstawowej 
− liczącej: do 6 oddziałów, 
7 oddziałów i więcej 

 
 

5 
8 

 
3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 

Szkoła podstawowa (miejska ) 
Dyrektor szkoły podstawowej, w 
której utworzone jest jedno 
stanowisko wicedyrektora li-
czącej:  
do 24 oddziałów, 
25 oddziałów i więcej 

Dyrektor szkoły podstawowej, w 
której utworzone są dwa sta-
nowiska wicedyrektora liczącej: 
do 24 oddziałów, 
25 oddziałów i więcej 

Wicedyrektor szkoły podsta-
wowej, w której utworzone jest 
jedno stanowisko wicedyrektora 
liczącej: 
do 24 oddziałów 
25 oddziałów i więcej 

 
 
 
 
 

12 
15 

 
 
 
 

8 

11 
 
 
 
 

9 
11 

1 2 3 

6. Wicedyrektor szkoły podsta-
wowej, w której utworzone są 
dwa stanowiska wicedyrektora 
liczącej: 
do 24 oddziałów 
25 oddziałów i więcej 

 
 
 
 

3 
5 

 
7. 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

10 

Gimnazjum publiczne 
Dyrektor gimnazjum, w którym 
utworzone jest jedno stanowi-
sko wicedyrektora liczącego: 
do 24 oddziałów 
25 oddziałów i więcej 
 
Dyrektor gimnazjum, w którym 
utworzone są dwa stanowiska 
wicedyrektora liczącego: 
do 24 oddziałów 
25 oddziałów i więcej 
 
Wicedyrektor gimnazjum, w 
którym utworzone jest jedno 
stanowisko wicedyrektora li-
czącego: 
do 24 oddziałów 
25 oddziałów i więcej 
 
Wicedyrektor gimnazjum, w 
którym utworzone są dwa sta-
nowiska wicedyrektora liczące-
go: 
do 24 oddziałów 
25 oddziałów i więcej 

 
 
 
 
 

13 
16 

 
 
 
 
 

9 
11 

 
 
 
 
 

9 
11 

 
 
 
 
 

3 
5 
 

 
§ 3 

1. Ustalony w § 2 rozmiar zniŜek odnosi się równieŜ do 
nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora lub wicedyrek-
tora pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powie-
rzono to stanowisko. 
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2. Rozmiar zniŜek odnoszący się do nauczycieli,  
o których mowa w ust. 1 obowiązuje tych nauczycieli 
od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesią-
cu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych: warunkami funkcjo-
nowania szkoły, powodującymi znaczne zwiększenie 
zadań dyrektora bądź realizacją dodatkowych zadań 
zleconych przez organ prowadzący szkołę lub organ 
nadzoru pedagogicznego − dyrektorowi szkoły, moŜe 
być przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji ty-
godniowego wymiaru godzin zajęć. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udziela się na 
okres nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny, na wniosek 
zainteresowanego dyrektora. 

§ 5 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla peda-
goga szkolnego i logopedy wynosi 20 godzin. 

 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 7 

Uchyla się uchwałę nr XLII/279/2002 Rady Miejskiej w 
Ścinawie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia 
zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze  
w placówkach oświatowych i zasad zwalniania od obo-
wiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI

 
 
 
 
 

4718 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/71/04 
z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
        wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych 

 Na podstawie art.. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266), art. 18 
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi)  Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W § 18 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: 
„10. Prezydent Miasta moŜe proponować zamianę lo-
kalu mieszkalnego najemcy, bądź byłemu najemcy za-
legającemu z opłatami czynszu przed wszczęciem po-
stępowania sądowego o eksmisję, wskazując oferenta 
ujętego w bazie wzajemnych zamian, który wyrówna 
co najmniej 50% zaległości z tyt. czynszu. Warunkiem 
złoŜenia propozycji zamiany jest uprzednie złoŜenie 
przez dłuŜnika formularza zgłoszeniowego do bazy 
wzajemnych zamian. Dokonanie tego typu zamiany 
następuje po uprzednim zawarciu umowy, dotyczącej 
uregulowania zaległości czynszowych.” 

2. W § 18 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie: 
„11. Prezydent Miasta moŜe wyrazić zgodę na zamia-
nę lokalu mieszkalnego, jeŜeli w bazie wzajemnych 

zamian lokali mieszkalnych prowadzonej przez wła-
ściwą jednostkę organizacyjną znajdują się oferty 
osób, które deklarują spłatę co najmniej 50% zadłuŜe-
nia dot. lokalu objętego eksmisją (z równoczesnym je-
go remontem) a osoby te zajmują lokale, które mogą 
zostać zakwalifikowane jako lokal socjalny z zastrze-
Ŝeniem § 8 ust. 3 i 8 pkt 2. 

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ALICJA ROSIAK

4719 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego dla rejonu ul. Browarowej i Placu Wolno ści w Kamiennej Górze 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, 
poz.1591 z 2001 r.) po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kamienna Góra Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala co na-
stępuje: 

 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu ul. Browarowej i Placu Wolności 
w Kamiennej Górze. 

2. Plan miejscowy obejmuje Plac Wolności i tereny za-
budowane przylegające bezpośrednio do Placu oraz 
ulicę Browarową wraz z przyległą zabudową połoŜoną 
pomiędzy ul. A. Mickiewicza a ul. Spacerową. 

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono  
w załączniku graficznym, sporządzonym na mapie w 
skali 1:500, stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały. 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następu-
jące załączniki: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1:500,  
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŜą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

5. Załączniki nr 2 nie stanowi ustaleń planu. 
6. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 4, rubryka A oraz rysunek pla-
nu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 4, rubryka B oraz rysu-
nek planu, 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – wymagania  
w tym zakresie zawiera § 5, oraz rysunek planu,  

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, krajobrazu kulturowego a takŜe  ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej a takŜe parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ści zabudowy – ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 4, rubryka C oraz rysunek planu,  

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie  odrębnych przepisów  
w tym terenów górniczych, a takŜe naraŜonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych 

osuwaniem mas ziemnych − ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 6,  

6) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym – ustalenia w tym zakresie zawiera § 4 
rubryka D oraz rysunek planu,  

7) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu,  
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 7, 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 8, 

9) sposobów i terminów  tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŜytkowania terenów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 9, 

10) stawek procentowych, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowania przestrzen-
nym – ustalenia w tym zakresie zawiera § 10. 

§ 2 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie  − naleŜy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. 
Browarowej i Placu Wolności w Kamiennej Górze, 

2) stanie istniej ącym  − naleŜy przez to rozumieć stan 
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, 

3) przeznaczeniu podstawowym terenu  − naleŜy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać się dominującą formą wy-
korzystania terenu. Wprowadzanie innych niŜ pod-
stawowa funkcji terenu jest dopuszczalne wyłącznie 
o ile stanowią tak ustalenia szczegółowe niniejszej 
uchwały oraz pod warunkiem wcześniejszej lub rów-
noczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego. 
JeŜeli w obrębie terenu na rysunku planu wprowa-
dzono symbole oznaczające więcej niŜ jedno prze-
znaczenie, oznacza to, Ŝe plan dopuszcza wprowa-
dzenie wszystkich oznaczonych przeznaczeń w do-
wolnych proporcjach, równocześnie bądź zamiennie, 
chyba, Ŝe ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, 

4) przeznaczeniu uzupełniaj ącym terenu  − naleŜy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moŜe być 
realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, 
na terenach na których dopuszczają  je przepisy 
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szczegółowe niniejszej uchwały oraz w stopniu okre-
ślonym tymi przepisami, 

5) usługach  – naleŜy przez to rozumieć funkcję tere-
nów i obiektów z zakresu: 
a) handlu,  
b) gastronomii, 
c) administracji i zarządzania,  
d) ubezpieczeń i finansów, 
e) oświaty,  
f) ochrony zdrowia i opieki społecznej 
g) kultury, sztuki i rozrywki, 
h) sportu, turystyki i hotelarstwa, 
i) projektowania i pracy twórczej, 
j) drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi 

fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne 
usługi naprawcze sprzętu codziennego uŜytku z 
wyłączeniem napraw samochodów  
i motocykli, 

6) urządzeniach towarzysz ących  − naleŜy przez to 
rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposa-
Ŝenia terenów, związane bezpośrednio  
z ustalonym w planie przeznaczeniem podstawowym 
i pełniące wobec niego funkcję słuŜebną, 

7) obowi ązujących liniach rozgraniczaj ących −−−− na-
leŜy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny  
o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, których przebieg oznaczony w za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały ma cha-
rakter wiąŜący i nie moŜe ulegać przesunięciu  
w ramach realizacji planu, 

8) orientacyjnych liniach rozgraniczaj ących  − naleŜy 
przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny  
o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, których przebieg oznaczony w za-
łączniku graficznym moŜe podlegać modyfikacjom 
według zasad określonych w przepisach szczegóło-
wych niniejszej uchwały, 

9) obowi ązujących przepisach szczególnych  − nale-
Ŝy przez to rozumieć przepisy prawa powszechnego  
i wydawane na ich podstawie niezaleŜne od planu 
decyzje administracyjne, obowiązujące w dniu wej-
ścia w Ŝycie niniejszej uchwały oraz  wprowadzane w 
terminach późniejszych,  

10) zabudowie istniej ącej – naleŜy przez to rozumieć 
zabudowę istniejącą oraz będącą w trakcie realizacji 
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, 

11) zabudowie istniej ącej do zachowania  − naleŜy 
przez to rozumieć zabudowę, wobec której  plan ak-
ceptuje trwałą adaptację w obecnej formie prze-
strzennej. O ile ustalenia szczegółowe uchwały tak 
stanowią zabudowa ta moŜe  podlegać  takŜe prze-
budowie bądź rozbudowie,  

12) zabudowie istniej ącej do zachowania pod wa-
runkiem zmiany formy przestrzennej  − naleŜy 
przez to rozumieć zabudowę, której zachowanie plan 
warunkuje zmianą formy przestrzennej. Zabudowa ta 
moŜe ulec takŜe wymianie przy zachowaniu wyma-
gań regulacyjnych określonych w planie. Zabudowę 
tę naleŜy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wskaź-
ników urbanistycznych określonych planem, 

13) zabudowie istniej ącej do czasowego zachowania 
– naleŜy przez to rozumieć zabudowę, która moŜe 
być zachowana do czasu przydatności techniczno – 
funkcjonalnej, a docelowo zastąpiona zabudową re-

alizowaną zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi 
ustalonymi w planie. Zabudowa ta moŜe być podda-
wana wyłącznie bieŜącym remontom, bez prawa 
rozbudowy, 

14) zabudowie istniej ącej do likwidacji  – naleŜy przez 
to rozumieć zabudowę, która w ramach realizacji 
planu winna zostać zlikwidowana. Za zabudowę 
przeznaczoną do likwidacji uznaje się, takŜe obiekty 
nie oznaczone na rysunku,  

15) wska źniku intensywno ści zabudowy −−−− naleŜy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni całkowitej nadziemnych kondygnacji  sta-
łych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki do 
powierzchni tej działki, 

16) wska źniku zabudowy działki −−−− naleŜy przez to 
rozumieć wartość dotyczącą powierzchni zabudowy 
stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w 
obrębie działki do powierzchni tej działki. Wyklucza 
się etapowanie inwestycji w sposób niespełniający 
wymagań dot. wskaźnika zabudowy działki w po-
szczególnych rozpatrywanych etapach, 

17) obowi ązującej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną dla kubatury budynku 
wzdłuŜ której wymaga się usytuowania jego ściany. 
Przekroczenie obowiązującej linii zabudowy elemen-
tami wystroju elewacji jest dopuszczalne w zakresie 
max. 1,5 m i na długości max. 25% ściany sytuowa-
nej wzdłuŜ obowiązującej linii zabudowy. Dopusz-
czenie to nie dotyczy parterów. 

18) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to 
rozumieć linię, która nie moŜe być przekroczona przy 
sytuowaniu budynku, przy równoczesnym wymogu 
zorientowania jednej ściany budynku równolegle do 
tej linii, 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są ustale-
niami obowiązującymi: 

1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  
o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach  
zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róŜnym 
przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, z zastrzeŜeniem ustaleń szczegółowych 
niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów − wyraŜone na rysunku 
planu symbolami literowymi i cyfrowym, 

4) oznaczenie wyznaczające przestrzeń publiczną, 
5) ustalenia dotyczące stopnia zachowania zabudo-

wy istniejącej, 
6) wymagania przestrzenne dla trwale adaptowanej 

bądź nowo realizowanej zabudowy oraz dla zago-
spodarowania terenu, w tym: 
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, z zastrzeŜeniem ustaleń adresowanych, 
b) wymagania dotyczące zachowania bądź od-

tworzenia podcieni, 
c) wymagania dotyczące układu kalenic dachów, 

z zastrzeŜeniem ustaleń adresowanych, 
d) wymagania dotyczące uwidocznienia linii mu-

rów miejskich i zachowania istniejących frag-
mentów murów, 

e) wymagania zamknięcia wnętrz blokowych peł-
nymi ogrodzeniami, 
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f) przejazd bramowy w bryle budynku, 
g) projektowane szpalery drzew, 
h) elementy rysunku posadzki i zagospodarowa-

nia Placu Wolności (Rynku), 
7) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów 

układu komunikacji kołowej i pieszej − funkcje  
i standardy techniczne publicznych elementów 
układu komunikacyjnego oraz przebieg we-
wnętrznych ciągów pieszych,  

8) oznaczenia obiektów zabytkowych wskazanych 
do objęcia gminną ewidencją zabytków, 

9) linie podziału geodezyjnego z zastrzeŜeniem 
ustaleń szczegółowych i adresowanych niniejszej 
uchwały, 

10) oznaczenie związane z wymogiem zachowania 
istniejących drzew, 

11) granica obszaru objętego planem, rozumiana ja-
ko toŜsama z przyległymi do niej liniami rozgrani-
czającymi. 

2. Zawarte na rysunku planu oznaczenie identyfikujące 
obiekty zabytkowe figurujące w rejestrze zabytków 

oraz wymóg uzgadniania z właściwymi słuŜbami w za-
kresie ochrony zabytków wszelkich działań w obrębie 
tych obiektów  ma charakter informacyjny i wynika z 
niezaleŜnych od planu decyzji administracyjnych i 
przepisów szczególnych, 

3. Na rysunku planu wprowadzono historyczne nazwy 
ulic i placów. Zapis ten naleŜy traktować jako postulat 
planu do wprowadzenia zmian obecnego nazewnictwa 
w trybie przepisów odrębnych. W dalszych przepisach 
planu nazwy te umieszczono w nawiasach przy na-
zwach obecnie obowiązujących. 

4. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny  
 mogą podlegać modyfikacjom w oparciu o właściwe 
przepisy szczególne. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 4 

Dla obszaru objętego planem wprowadza się następujące 
ustalenia szczegółowe: 

 
 
 
 
 

 
Symbol terenu: MW,U 

 
A 1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna, 
b) usługi obejmujące co najmniej partery budynków, 
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

2) przeznaczenie uzupełniaj ące: 
    a) parkingi, 
    b) zieleń urządzona, 
    c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
3) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w formie jednego lokalu mieszkalnego. 

B 1) ewentualna uciąŜliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek nie 
moŜe przekraczać granic tych działek, 

2) ze względów akustycznych tereny MW,U kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej w myśl art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

3) dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie  mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 
4) gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne,  

C 1) stopień zachowania zabudowy istniejącej określa rysunek planu, 
2) ze względu na usytuowanie całego obszaru objętego planem w strefie  
    ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg uzgadniania z  
    Urzędem Ochrony Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych i prowa- 
    dzenia ich zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
3) prowadzenie robót ziemnych wymaga zapewnienia nadzoru archeolo- 
    gicznego i postępowania zgodnego z wymaganiami przepisów  
    szczególnych, 
4) dopuszcza się rozbudowy obiektów istniejących wskazanych do  
    zachowania w kierunku wnętrz bloków zabudowy pod warunkiem Ŝe: 
    a) nie ulega zmianie zasada obsługi komunikacyjnej wnętrza bloku,  
    b) rozbudowa odpowiada obowiązującym przepisom szczególnym,  
    c) uzyskana zostanie zgoda Urzędu Ochrony Zabytków, 
    d) ustalenia adresowane nie stanowią inaczej. 

D 1) zasady podziału geodezyjnego terenu określa rysunek planu. 
2) dopuszcza się zmianę ustalonych zasad podziału przy zachowaniu następujących wymagań: 

a) wstępnym projektem podziału naleŜy objąć cały teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, 
b) wszystkim nowo wydzielanym działkom naleŜy zapewnić dostęp do dróg publicznych – bez konieczno-

ści ustanawiania słuŜebności drogowych, 
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Ustalenia  
adresowane: 

1 1) wymaga się zachowania istniejących  podcieni od strony Placu Wolności – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

2) we wszystkich budynkach w ramach remontów wymaga się przeprowadzenia badań architekto-
nicznych, 

3) w budynkach nr 14 i 15 przy Placu Wolności (Rynku) wymaga się zmiany formy dachów na 
strome, w układzie szczytowym i w konsekwencji zmiany formy fasad, 

2 w budynkach nr 18-21 przy Placu Wolności (Rynku) ustala się ochronę brył, wystroju elewacji, ukła-
du wnętrz i sklepień, 

Ustalenia  
adresowane: 

3 1) naroŜe Placu Wolności (Rynku) i ulicy Wąskiej wskazuje się do zabudowy budynkiem plombo-
wym usytuowanym wzdłuŜ obowiązujących linii zabudowy. Budynek ten naleŜy projektować w  
oparciu o dostępne materiały ikonograficzne i inwentaryzacyjne,  

2) w budynkach nr 25 i 26 przy Placu Wolności (Rynku) naleŜy poddać rekompozycji elewacje 
frontowe, 

3) do zachowania wskazuje się istniejący klomb i schody zewnętrzne usytuowane od frontu budyn-
ku nr 26. 

4 w budynkach nr 27-30 przy Placu Wolności (Rynku) ochronie  podlegają bryły, układy pomieszczeń 
oraz sklepienia a w  obiektach sąsiednich nr 31 i 32 – wystrój elewacji, 

5 ustala się wymóg zachowania wszelkich elementów wystroju elewacji, układu brył i konstrukcji bu-
dynków oraz rekonstrukcji (w zakresie materiału i rysunku) XIX-wiecznej stolarki otworowej 

6 1) ustala się uzupełnienie zabudowy od strony ul. Browarowej (Więziennej), sytuowanej zgodnie z 
ustaleniami rysunku planu. Zabudowa ta winna być kształtowana z zachowaniem następujących 
wymagań: 
a) wysokość – 2 do 3 pełnych kondygnacji nadziemnych + poddasza uŜytkowe, 
b) dachy strome, symetryczne w układzie kalenicowym o jednakowym kącie nachylenia połaci 

zawartym w przedziale 400−450 kryte dachówką, 
c) stolarka otworowa drewniana, 

2) w odniesieniu do budynków usytuowanych wzdłuŜ Placu Wolności (Rynku) ustala się: 
a) wymóg rekompozycji fasady budynku nr 89 w partii dachu z zalecaną realizacją trójkątnego 

szczytu i podniesieniem kalenicy, 
b) wymóg rekompozycji fragmentów elewacji w podcieniach budynków nr 7 i 8, 
c) wymóg zmiany formy facjat w bocznej elewacji budynku frontowego oraz zmiany formy da-

chu i rekompozycji otworów w oficynie Muzeum Tkactwa, 
3) dopuszcza się przekrycie wewnętrznego dziedzińca muzeum tkactwa przezroczystym dachem, 

7 1) w budynkach nr 7 i 8 przy ul. Mickiewicza (Kościelnej) wymaga się rekompozycji parterów oraz 
zaleca zmianę formy dachów na strome, 

2) od strony ul. Browarowej (Więziennej) wymaga się wprowadzenia szpaleru drzew o wysokości 
do 4,00 m i kulistym pokroju, 

8 nie ustala się  
9 1) ustala się realizację budynku plombowego w sąsiedztwie budynku nr 20 – zgodnie z rysunkiem 

planu. Budynek ten winien być ukształtowany przy zachowaniu następujących wymagań: 
a) wysokość zabudowy – 3 pełne kondygnacje nadziemne + poddasze uŜytkowe, 
b) dach stromy, symetryczny o kącie nachylenia połaci minimum 450, w układzie kalenicowym, 

kryty dachówką karpiówką. Za zgodą słuŜb konserwatorskich dopuszcza się zastosowanie 
dachu płaskiego przy równoczesnym podwyŜszeniu budynku do 4 kondygnacji, 

c) stolarka otworowa – drewniana, 
2) wymaga się rekompozycji parterów budynków nr 20 i 22, 
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Ustalenia 
adresowane: 

10 1) w południowo-wschodniej części terenu ustala się lokalizację nowej zabudowy – zgodnie  
z rysunkiem planu. Podział terenu przeznaczonego pod zabudowę na odrębne 2 działki budow-
lane nie jest wymagany. Dopuszcza się realizację 2 niezaleŜnych obiektów lub 1 budynku przy 
rozwiązaniu architektonicznym sugerującym historyczny podział. Od strony wnętrza bloku do-
puszcza się przekroczenie obowiązującej linii zabudowy i wypełnienie kubaturą całych działek 
wyznaczonych pod zabudowę pod warunkiem: 
a) przeszklenia minimum 75% parterów i wyraźnego zaakcentowania linii murów miejskich we 

wnętrzach, 
b) zastosowania jednorodnego rozwiązania w obrębie obu działek. 

2) nowo realizowana zabudowa winna spełniać ponadto następujące wymagania: 
a) wysokość 2 pełne kondygnacje nadziemne + poddasze uŜytkowe, 
b) dachy strome, symetryczne w układzie kalenicowym o jednakowym kącie nachylenia połaci 

zawartym w przedziale 400−450, kryte dachówką, karpiówką, 
c) stolarka otworowa: 

− od strony publicznych ciągów komunikacyjnych – drewniana, 
− od strony wnętrza bloku –dla przeszkleń parteru o powierzchni przekraczającej 4 m2 – 

dopuszcza się zastosowanie ram aluminiowych, 
3) budynek nr 4 przy ul. Spacerowej (Obwodnica za Murami) naleŜy poddać głębokiej modernizacji 

i sanacji przestrzennej na warunkach określonych przez Urząd Ochrony Zabytków, 
4) dopuszcza się korektę przebiegu linii murów miejskich (i związanej z nimi linii zabudowy)  

o ile potrzebę taką wykaŜą badania archeologiczne. 
 
Symbol terenu: MN,MW,U: 
 

A 1) przeznaczenie podstawowe terenu: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
c) usługi zajmujące minimum partery budynków, 
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

2) przeznaczenie uzupełniaj ące:  
a) parkingi, 
b) zieleń urządzona, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

3) orientacyjne linie rozgraniczaj ące mog ą ulec przesuni ęciu wyłącznie w kierunku wnętrza bloku w 
zakresie 3,00 m  

B 1) ewentualna uciąŜliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek nie 
moŜe przekraczać granic tych działek, 

2) ze względów akustycznych teren MN,MW,U kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w myśl art. 114 ustawy Prawo  Ochrony Środowiska, 

3) dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie  mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 
B 4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie terenu nie moŜe być mniejszy niŜ 30%, 

5) gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 
C 1) istniejącą zabudowę wskazuje się do czasowego zachowania,  

2) docelową zabudowę naleŜy lokalizować wzdłuŜ obowiązującej linii zabudowy rozumianej jako toŜsama z 
linią murów miejskich, 

3) linia murów miejskich moŜe ulec korekcie w stosunku do rysunku planu na bazie badań archeologicz-
nych, 

4) nowo realizowana zabudowa winna być projektowana w oparciu o dostępne materiały ikonograficzne, 
archiwalne oraz badania archeologiczne. O ile ww. dokumenty nie wskaŜą na konieczność zastosowania 
innych rozwiązań ustala się: 
a) wysokość – 2 do 3 pełnych kondygnacji nadziemnych + poddasza uŜytkowe, 
b) dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci zawartym w przedziale 400−450, kryte dachów-

ką. Ustala się wymóg zastosowania jednakowego kąta nachylenia połaci dachowych przy układach 
kalenicowych w budynkach przylegających do siebie, 

c) stolarka otworowa drewniana, z prawem zastosowania ram aluminiowych przy przeszkleniach powyŜej 
4 m2, 

5) wymaga się zapewnienia przejść pieszych  na przedłuŜeniu ul. Bocznej i  Miedzucha w kierunku ul. Spa-
cerowej (Obwodnicy za Murami). Przejścia te mogą w miejscach ewentualnych kolizji z planowaną zabu-
dową zostać zrealizowane jako przejścia w bryle budynków, 

6) ze względu na usytuowanie całego obszaru objętego planem w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej 
ustala się wymóg uzgadniania z Urzędem Ochrony Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych i prowa-
dzenia ich zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 

7) prowadzenie robót ziemnych wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego i postępowania zgodnego 
z wymaganiami przepisów szczególnych, 
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D podział terenu na działki budowlane winien być dokonany kompleksowo dla całego terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi w oparciu o badania archeologiczne i przy uwzględnieniu ich wyników w zakresie 
przebiegu murów miejskich i usytuowania zabudowy historycznej, 

Ustalenia adre-
sowane: 

1 nie ustala się 

 
 

§ 5 

Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w 
obszarze objętym planem są: 
1) publiczne ulice, ciągi pieszo-jezdne i ciągi piesze 

oznaczone w załączniku graficznym symbolami 
KD/D, KD/p-j, i KD/p,  

2) przestrzeń piesza z zielenią urządzoną obejmująca 
Plac Wolności (Rynek) oznaczona symbolem 
KD/p, ZP,  

2. Dopuszcza się takŜe włączenie w obszar przestrzeni 
publicznej wewnętrznych ciągów pieszych oznaczo-
nych na rysunku, o ile taka potrzeba wyniknie  
z uwarunkowań funkcjonalnych w trakcie realizacji 
planu. 

3. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych wymaga 
się zapewnienia: 
1) pełnej dostępności terenów składających się na tę 

przestrzeń, 
2) wyposaŜenia w urządzenia i elementy małej archi-

tektury o wysokich walorach estetycznych  
i uŜytkowych przy uwzględnieniu szczególnych hi-
storycznych walorów obszaru, 

3) kompleksowego kształtowania zieleni  
z uwzględnieniem wymagań określonych w przepi-
sach niniejszej uchwały, 

4) stosowania jednorodnych kompozycyjnie rozwiązań 
plastycznych i materiałowych dla wykończenia na-
wierzchni utwardzonych, przy nawiązaniu do zreali-
zowanych elementów tych nawierzchni, 

4. W obszarze przestrzeni publicznej wprowadza się 
zakaz umieszczania nośników reklamowych, za wyjąt-
kiem słupów  bądź tablic ogłoszeniowych stanowią-
cych element zaakceptowanego dla całego starego 
miasta systemu informacji wizualnej.  

5. W obszarze przestrzeni publicznej nie dopuszcza się 
lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych za wy-
jątkiem sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3. 

§ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj ących ochronie, ustalone na pod-
stawie odr ębnych przepisów w tym terenów górni-
czych, a tak Ŝe naraŜonych na niebezpiecze ństwo  
 powodzi oraz zagro Ŝonych osuwaniem mas ziem-
nych 

1. Cały obszar objęty planem podlega ochronie na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca  
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
PowyŜsze uwarunkowanie zostało wzięte pod uwagę 
jako główne kryterium przy formułowaniu ustaleń 
szczegółowych i adresowanych niniejszego planu (§ 
4).   

2. Cały obszar objęty planem leŜy w zasięgu Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 „Dolina rzeki 

Bóbr” i z tego tytułu wymaga szczególnej ochrony i 
podlega rygorom ustawy  z dnia 18 lipca  
2001 r. Prawo wodne. 

3. Na terenie objętym planem nie występują tereny gór-
nicze ani tereny naraŜone na ryzyko powodzi oraz te-
reny zagroŜone osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu, w tym zakazy  
                                zabudowy 

Na obszarze objętym planem nie występują tereny objęte 
zakazami zabudowy.  Zakres dopuszczalnego zainwe-
stowania na poszczególnych terenach określono w usta-
leniach szczegółowych i adresowanych niniejszej uchwa-
ły. 

§ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów  
            komunikacji i infrastruktury techniczne j 

1. dla ulicy dojazdowej oznaczonej w załączniku graficz-
nym symbolem KD/D ustala się: 
1) klasa techniczna – D, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) na odcinku prostopadłym do ul. Spacerowej 
(Obwodnicy za murami) – minimum 18,00 m, 

b) na odcinku równoległym do ul. Spacerowej, − 
minimum 12,00m przy ruchu jednokierunkowym 
oraz minimum 15,00 przy ruchu dwukierunko-
wym. Wymaganie to nie dotyczy wlotu na Plac 
Browarowy, gdzie plan ustala obowiązujące linie 
rozgraniczające. 

3) przekrój – jednojezdniowy z chodnikiem co naj-
mniej jednostronnym i miejscami postojowymi na 
całej długości ulicy (z wyłączeniem łuków  
o ograniczonej widoczności), 

4) dostęp komunikacyjny do przyległych posesji – bez 
ograniczeń w miejscach uzgodnionych z zarządcą 
drogi, 

5) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  
a takŜe wprowadzanie elementów małej architektu-
ry, jest dopuszczalne w liniach rozgraniczających 
drogi na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych oraz w uzgodnieniu  
z zarządcą. 

2. Dla ciągów pieszo-jezdnych , oznaczonych w załącz-
niku graficznym symbolem KD/p-j  ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z 

rysunkiem planu,  
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  

a takŜe wprowadzanie ciągów zieleni i elementów 
małej architektury jest dopuszczalne w liniach roz-
graniczających na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych oraz w uzgodnieniu z zarząd-
cą, 

3) nawierzchnie − z elementów drobnowymiarowych, 
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3. Dla ciągów pieszych oznaczonych w załączniku gra-
ficznym symbolem KD/p ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających – według ry-
sunku planu, 

2) nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych. 
4. Dla przestrzeni pieszej z zielenią urządzoną obejmują-

cej Plac Wolności (Rynek) oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KD/p, ZP  ustala się: 
1) zachowanie istniejącego forum – amfiteatru, 
2) zachowanie rysunku posadzki z uwidocznionymi 

obrysami dawnego Ratusza i Królewskiego Urzędu 
Pocztowego, 

3) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, 
4) na obrzeŜach Placu dopuszcza się wprowadzenie 

ruchu kołowego-dostawczego. 
5. Dla wewnętrznych ciągów pieszych ustala się: 

1) szerokość minimum 3,00 m, 
2) nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych, 
3) wymóg pełnej dostępności w godzinach pracy han-

dlu i usług. 
6. Postuluje się zapewnienie miejsc postojowych związa-

nych z projektowanymi funkcjami usługowymi w grani-
cach terenów przypisanych tym funkcjom, w ilości mi-
nimum: 
1) dla administracji i handlu – 1 mp/40 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
2) dla gabinetów lekarskich – 1 mp/gabinet, 
3) dla gastronomii – 1 mp/4 miejsca konsumpcyjne, 
4) dla obiektów bazy noclegowej – 1 mp/1 pokój, 
5) dla pozostałych obiektów usługowych – wg indywi-

dualnych potrzeb 
W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 
uwzględnienie miejsc postojowych wyznaczonych w 
obrębie ulic. 

7. Dla systemów infrastruktury technicznej ustala: 
1) trwałą adaptację istniejących sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i gazowej, z prawem ich przebudowy 
w miejscach kolizji z planowanym zainwestowa-
niem oraz rozbudowy w zakresie wynikającym z 
ustalonego w planie rozwoju zainwestowania, 

2) trwałą adaptację istniejącego systemu zaopatrzenia 
w energię z prawem  modernizacji i rozbudowy 
zmierzającej do podniesienia pewności zasilania i 
zaopatrzenia nowych odbiorców. Istniejącą stację 
transformatorową usytuowaną w obrębie terenu 1 
MN,MW,U przeznacza się do czasowego zacho-
wania. Obiekt ten winien ulec dyslokacji w dosto-
sowaniu do planowanego zagospodarowania tere-
nu z chwilą przystąpienia do realizacji nowych in-
westycji, 

3) rozbudowę istniejących systemów kanalizacji desz-
czowej w zakresie wynikającym z ustalonego w 
planie rozwoju zainwestowania, na warunkach 
określonych przez gestora sieci, 

4) stosownie do ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały na wszystkich typach terenów dopuszcza 
się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej o charakterze towarzyszącym istniejącej 
zabudowie pod warunkiem respektowania ustaleń 
regulacyjnych planu oraz wytycznych konserwator-
skich, 

5) gospodarkę odpadami na całym obszarze objętym 
planem naleŜy rozwiązać w sposób zorganizowany, 
zgodny z obowiązującymi przepisami szczególny-
mi, 

6) na obszarze objętym planem ustala się zakaz loka-
lizacji wieŜ antenowych, 

7) wprowadza się zakaz umieszczania anten sateli-
tarnych na fasadach budynków od strony prze-
strzeni publicznej. 

§ 9 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz ądzania i u Ŝytkowania terenów 

1. Na terenie objętym planem wprowadza się zakaz loka-
lizacji tymczasowej zabudowy kubaturowej, za wyjąt-
kiem: 
1) obiektów lokalizowanych na placach budowy, 

wznoszonych na czas jej  trwania, 
2) pawilonów i ogródków gastronomicznych pod wa-

runkiem Ŝe obiekty te nie będą trwale związane z 
gruntem i nie naruszą utwardzonych nawierzchni 
terenu, 

3) obiektów handlowych (straganów) w związku  
z okolicznościowymi imprezami, lokalizowanych 
wyłącznie na czas trwania tych imprez. 

2. Istniejące obiekty tymczasowe mogą być uŜytkowane 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem do czasu, na ja-
ki udzielono stosownych pozwoleń. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą ustaleniu opłaty, o 
której mowa  w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym – w wysokości: 
− 0% na terenach komunalnych i przeznaczonych na 

cele publiczne, 
− 30% na pozostałych terenach. 

§ 11 

W przypadku zmiany nazw instytucji, organów wyszcze-
gólnionych w uchwale, odpowiednie ustalenia planu nale-
Ŝy dostosować do nazw  instytucji i organów wprowadzo-
nych nowymi aktami prawnymi. Wprowadzenie tych 
zmian do planu nie wymaga przeprowadzenia procedury 
zmiany planu. 

§ 12 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamienna Góra. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.  
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 
25 listopada 2005 r. (poz. 4719) 



 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 265 –  27502  – Poz. 4719 i 4720 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 
25 listopada 2005 r. (poz. 4719)  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INW ESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE śĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA: 
 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Browarowej  
i Placu Wolności w Kamiennej Górze, po stronie gminy wystąpią następujące zobowiązania związane z realizacją in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 
 

Zadanie Sposób realizacji Zasady finansowania 
Realizacja ciągu pieszo – jezdnego wraz z 
infrastrukturą do wnętrza bloku nr 17 

zadanie jednoetapowe z działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska –rozdział 90095 pozostała działal-
ność 

 
 
Ustala się, Ŝe gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozabudŜetowych na realizację ww. inwestycji. W wy-
padku pozyskania funduszy z tych źródeł zasady finansowania ww. zadań zmienią się odpowiednio do uzyskanych 
funduszy. 
 
 
 
 

4720 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego  
dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – 

obszar planistyczny „A” 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r.) po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna 
Góra Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wyso-
ka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny 
„A”. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono  
w załączniku graficznym, sporządzonym na mapie w 
skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następu-
jące załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1:1000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które naleŜą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń planu. 
5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 4, rubryka A oraz rysunek pla-
nu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 4, rubryka B oraz rysu-
nek planu, 

3) wymagań wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – wymagania w tym za-
kresie zawiera § 5, oraz rysunek planu, 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, krajobrazu kulturowego a takŜe ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej a takŜe parametry  
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i wskaźniki kształtowania zabudowy, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 4, rubryka C oraz rysunek planu, 

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów w tym terenów 
górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem 
mas ziemnych – ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 6 oraz rysunek planu, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym – ustalenia w tym zakresie zawiera § 4 
rubryka D oraz rysunek planu, 

7) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu,  
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 7, 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 8, 

9) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŜytkowania terenów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 9, 

10) stawek procentowych, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym – ustalenia w tym zakresie zawie-
ra § 10. 

§ 2 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie  – naleŜy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: 
Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej 
Górze – obszar planistyczny „A”, 

2) stanie istniej ącym  – naleŜy przez to rozumieć stan 
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, 

3) przeznaczeniu podstawowym terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać się dominującą formą wy-
korzystania terenu. Wprowadzanie innych niŜ pod-
stawowa funkcji terenu jest dopuszczalne wyłącznie 
o ile stanowią tak ustalenia szczegółowe niniejszej 
uchwały oraz pod warunkiem wcześniejszej lub rów-
noczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego, 

4) przeznaczeniu uzupełniaj ącym terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moŜe być 
realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, 
na terenach na których dopuszczają je przepisy 
szczegółowe niniejszej uchwały oraz w stopniu okre-
ślonym tymi przepisami, 

5) usługach  – naleŜy przez to rozumieć funkcję tere-
nów i obiektów z zakresu: 
a) handlu, 
b) gastronomii, 
c) administracji i zarządzania, 
d) ubezpieczeń i finansów, 
e) kultury i oświaty, 
f) ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
g) sportu i rekreacji, 
h) turystyki i hotelarstwa, 
i) projektowania i pracy twórczej, 

j) drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi 
fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne 
usługi naprawcze sprzętu codziennego uŜytku z 
wyłączeniem napraw samochodów  
i motocykli, 

6) usługach sportu  – naleŜy przez to rozumieć funkcję 
terenów i obiektów, słuŜących uprawianiu sportu, re-
kreacji i wypoczynkowi, wraz z towarzyszącą bazą 
gastronomiczną i hotelarską, 

7) usługach z zieleni ą towarzysz ącą – naleŜy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów, o których 
mowa w punkcie 5 przy wymogu zagospodarowania 
minimum 60% powierzchni terenu zielenią urządzo-
ną, 

8) urządzeniach towarzysz ących  – naleŜy przez to 
rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposa-
Ŝenia terenów, związane bezpośrednio  
z ustalonym w planie przeznaczeniem podstawowym 
i pełniące wobec niego funkcję słuŜebną, 

9) obowi ązujących liniach rozgraniczaj ących  – na-
leŜy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny  
o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, których przebieg oznaczony w za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały ma cha-
rakter wiąŜący i nie moŜe ulegać przesunięciu  
w ramach realizacji planu, 

10) orientacyjnych liniach rozgraniczaj ących  – naleŜy 
przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny  
o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, których przebieg oznaczony w za-
łączniku graficznym moŜe podlegać modyfikacjom 
według zasad określonych w przepisach szczegóło-
wych niniejszej uchwały, 

11) obowi ązujących przepisach szczególnych  – nale-
Ŝy przez to rozumieć przepisy prawa powszechnego  
i wydawane na ich podstawie niezaleŜne od planu 
decyzje administracyjne, obowiązujące w dniu wej-
ścia w Ŝycie niniejszej uchwały oraz wprowadzane w 
terminach późniejszych, 

12) zabudowie istniej ącej  – naleŜy przez to rozumieć 
zabudowę istniejącą oraz będącą w trakcie realizacji 
w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, 

13) zabudowie przeznaczonej do zachowania  – nale-
Ŝy przez to rozumieć zabudowę, wobec której plan 
akceptuje trwałą adaptację w obecnej formie prze-
strzennej. O ile ustalenia szczegółowe uchwały tak 
stanowią zabudowa ta moŜe podlegać takŜe przebu-
dowie, rozbudowie bądź wymianie, 

14) zabudowie przeznaczonej do mo Ŝliwego zacho-
wania  – naleŜy przez to rozumieć zabudowę, która 
moŜe być trwale adaptowana o ile została wzniesio-
na na podstawie wymaganych prawem decyzji admi-
nistracyjnych, przy czym budynki zrealizowane jako 
tymczasowe zachowują swój tymczasowy charakter. 
Zabudowa ta reprezentuje niskie walory przestrzen-
ne i w miarę moŜliwości winna być poddawana prze-
budowie zmierzającej do podwyŜszenia jej jakości. 
Zabudowę przeznaczoną do moŜliwego zachowania 
naleŜy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wskaźni-
ków urbanistycznych określonych planem, 

15) zabudowie przeznaczonej do likwidacji  – naleŜy 
przez to rozumieć zabudowę, która w ramach reali-
zacji planu winna zostać zlikwidowana bądź wymie-
niona. Za zabudowę przeznaczoną do likwidacji 
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uznaje się obiekty oznaczone na rysunku planu oraz 
obiekty wzniesione bez wymaganych prawem zgód, 

16) wska źniku intensywno ści zabudowy  – naleŜy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni całkowitej nadziemnych kondygnacji sta-
łych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki do 
powierzchni tej działki, 

17) wska źniku zabudowy działki  – naleŜy przez to 
rozumieć wartość dotyczącą powierzchni zabudowy 
stałych obiektów kubaturowych zlokalizowanych w 
obrębie działki, z wyłączeniem otwartych altan ogro-
dowych. Wartość ta określona jest w postaci ułamka 
wyraŜającego stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki lub terenu albo w metrach kwa-
dratowych. Wyklucza się etapowanie inwestycji w 
sposób niespełniający wymagań dot. wskaźnika za-
budowy działki  
w poszczególnych rozpatrywanych etapach, 

18) dachu dwuspadowym, symetrycznym  – naleŜy 
przez to rozumieć dach o kalenicy biegnącej w osi 
(osiach) głównej bryły budynku, jednakowym kącie 
nachylenia połaci oraz jednakowej wysokości oka-
pów na odcinkach stanowiących min. 70% ich łącz-
nej długości. Rozrzeźbienia połaci dla wykonania do-
świetleń poddaszy bądź naczółków są dopuszczalne 
o ile nie przekraczają wysokości kalenicy oraz 1/3 jej 
długości, 

19) obowi ązującej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną dla kubatury budynku 
wzdłuŜ której wymaga się usytuowania jego ściany. 
W przypadku linii zabudowy prowadzonej po łuku – 
wymaga się usytuowania na niej skrajnych naroŜy 
budynku. Przekroczenie obowiązującej linii zabudo-
wy elementami wystroju elewacji jest dopuszczalne 
w zakresie max. 1,5m i na długości max. 25% ściany 
sytuowanej wzdłuŜ obowiązującej linii zabudowy, 

20) nieprzekraczalnej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię, która nie moŜe być przekroczona przy 
sytuowaniu budynku, przy równoczesnym wymogu 
zorientowania jednej ściany budynku równolegle do 
tej linii. 

21) wysoko ści zabudowy  – naleŜy przez to rozumieć 
wartość pomiędzy średnią rzędną terenu (w odnie-
sieniu do gruntu rodzimego) w miejscu usytuowania 
budynku a jego najwyŜszą kalenicą, chyba, Ŝe usta-
lenia szczegółowe stanowią inaczej. Dominanty ar-
chitektoniczne, mogą przekraczać wysokość zabu-
dowy o 20% oraz stanowić (w części przekraczającej 

tę wysokość) nie więcej niŜ 10% kubatury obiektu, w 
obrębie którego są realizowane. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są ustale-
niami obowiązującymi: 

1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  
o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róŜnym 
przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, z zastrzeŜeniem ustaleń szczegółowych 
niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów – wyraŜone na rysunku 
planu symbolami literowymi i cyfrowym, 

4) oznaczenie wyznaczające przestrzeń publiczną, 
5) ustalenia dotyczące stopnia zachowania zabudo-

wy istniejącej, 
6) wymagania przestrzenne dla trwale adaptowanej 

bądź nowo realizowanej zabudowy oraz dla zago-
spodarowania terenu, w tym obowiązujące i nie-
przekraczalne linie zabudowy, 

7) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów 
układu komunikacji kołowej i pieszej – funkcje  
i standardy techniczne ulic, 

8) granice działek budowlanych z zastrzeŜeniem 
ustaleń szczegółowych i adresowanych niniejszej 
uchwały, 

9) oznaczenia związane z wymogiem ochrony war-
tościowych drzew, 

10) granica obszaru objętego planem, rozumiana ja-
ko toŜsama z przyległymi do niej liniami rozgrani-
czającymi. 

2. Oznaczone na rysunku planu: 
– przebiegi głównych i magistralnych sieci infrastruk-

tury technicznej, 
– strefa wyznaczona przez odległości podstawowe 

od gazociągu Dn300, 1,6MPa 
mają charakter informacyjny i mogą podlegać modyfi-
kacjom w oparciu o właściwe przepisy szczególne. 

 
 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 4 

Dla obszaru objętego planem wprowadza się następujące 
ustalenia szczegółowe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol terenu: MN 
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A 1. przeznaczenie podstawowe terenu:  
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenia określone w ustaleniach adresowanych. 
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

 2. przeznaczenie uzupełniaj ące: 
1) usługi wbudowane, zajmujące do 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych, 
2) zieleń urządzona, 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych, 

3. orientacyjne linie rozgraniczaj ące mog ą ulec przesuni ęciu w nast ępuj ącym zakresie: 
1) 15 m w sąsiedztwie terenów niepublicznych, 
2) 5,00 m w sąsiedztwie publicznych ciągów komunikacyjnych, jednak pod warunkiem, Ŝe w wyniku 

przesunięcia nie nastąpi zwęŜenie tych ciągów poniŜej wartości ustalonych w planie. 
B 1. ewentualna uciąŜliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek nie 

moŜe przekraczać granic tych działek, 
2. ze względów akustycznych tereny MN kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej w myśl art.114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
3. dla celów grzewczych wyklucza się stosowanie mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 
4. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie nowo wydzielanych działek nie moŜe być mniej-

szy niŜ 50%, 
5. gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 

C 1. o ile ustalenia adresowane nie stanowią inaczej, ustala się: 
1) typ zabudowy – wolno stojąca, 
2) wysokość zabudowy: 

a) budynki o przeznaczeniu podstawowym– 8,00–8,50 m, 
b) wolno stojące garaŜe i budynki gospodarcze – 3,00–4,50 m, 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: 
a) budynki mieszkalne – 90–160 m2, 
b) garaŜe lub obiekty gospodarcze maksimum 40 m2, 

4) dachy – strome, symetryczne. Kąt nachylenia połaci: 
a) w budynkach mieszkalnych – 450, 
b) w budynkach gospodarczych i garaŜach – 300, 

5) jako materiał pokryciowy dopuszcza się wyłącznie: 
a) łupek naturalny bądź syntetyczny, albo gont bitumiczny o wykroju prostokątnym w kolorze gra-

fitowym, 
b) dachówkę ceramiczną w kolorze ceglastoczerwonym, 

6) wyklucza się stosowanie dachów kopertowych, 
7) układ głównej kalenicy – zgodnie z rysunkiem planu, 
8) dopuszczalna liczba budynków zlokalizowanych w obrębie samodzielnej działki budowlanej – 1 

budynek o przeznaczeniu podstawowym + 1 obiekt gospodarczy i garaŜ, albo obiekt łączący obie 
ww. funkcje. Ograniczenie to nie dotyczy altan, 

9) wprowadza się zakaz stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych, 
10) linie zabudowy – wg ustaleń zawartych na rysunku planu. 

 2. garaŜe i obiekty gospodarcze mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy działek, 
3. wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych, 

D 1. zasady podziału terenu na działki budowlane określa rysunek planu, 
2. dopuszcza się zmianę ustalonych zasad podziału przy zachowaniu następujących wymagań: 

1) wstępnym projektem podziału naleŜy objąć cały teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, 
2) z zastrzeŜeniem ustaleń adresowanych, minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek bu-

dowlanych nie moŜe być mniejsza niŜ 700 m2, 
3) szerokość działek w linii zabudowy nie moŜe być mniejsza niŜ 20 m, 
4) zaproponowany podział umoŜliwi rozplanowanie zabudowy z zachowaniem wymagań co do linii za-

budowy ustalonych na rysunku planu,  
5) do wszystkich nowo wydzielanych działek zostanie zapewniony bezpośredni dostęp do drogi pu-

blicznej lub wewnętrznej, 
Ustalenia 

adresowane: 
1 akceptuje się istniejący stan zagospodarowania terenu, niezaleŜnie od tego czy spełnia kryteria 

ustalone w rubryce „C”. Wymaga się aby ewentualne nowo realizowane inwestycje odpowiadały 
wymaganiom planu z dopuszczeniem następujących odstępstw: 
– rozbudowy istniejących obiektów mieszkalnych dotyczące budynków, w których w stanie istnie-

jącym wskaźnik powierzchni zabudowy przekracza wartość ustaloną w planie są dopuszczalne 
o ile nie spowodują wzrostu tego wskaźnika o więcej niŜ 10%, 

– przy rozbudowach budynków dopuszcza się stosowanie dachów analogicznych do istnieją-
cych, 

– budynki, których wysokość w stanie istniejącym przekracza dopuszczoną w planie nie mogą w 
ramach rozbudowy bądź przebudowy być podwyŜszane, 
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2 w odniesieniu do działek nr 595/18-21 akceptuje się wymagania dotyczące wysokości zabudowy i 
kąta nachylenia połaci dachu ustalone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przed wejściem 
w Ŝycie niniejszego planu (nr 44/2003). 

3 dopuszcza się trwałą adaptację istniejącej funkcji rzemieślniczej na działce nr 596 pod warunkiem 
niepowodowania obciąŜeń dla środowiska w stopniu przekraczającym wymagania ustalone w 
planie i przepisach szczególnych. 

4 1) w obrębie terenu nie obowiązują limity powierzchni oraz szerokości działek określone w rubry-
ce „D”, 

2) dopuszcza się zastąpienie zabudowy wolno stojącej – bliźniaczą. 
5 1) dopuszcza się alternatywne przeznaczenie terenu pod usługi z zielenią towarzyszącą, 

2) w przypadku wykorzystania na cele usługowe całego terenu dopuszcza się odstąpienie od 
realizacji oznaczonego na rysunku planu ciągu pieszo-jezdnego oraz wymagań opisanych w 
rubryce D. W takim przypadku za obowiązujące uznaje się wyłącznie linie zabudowy wzdłuŜ 
przyległych do terenu publicznych ciągów komunikacyjnych. 

  3) w przypadku przeznaczenia pod usługi części terenu za obowiązujące uznaje się ustalenia 
zawarte w na rysunku planu oraz w rubryce „D” dla części terenu, która zachowuje przezna-
czenie mieszkaniowe, a w obrębie części terenu przeznaczonego pod usługi obowiązujące są 
linie zabudowy zgodnie z wymaganiami punktu 2). 

4) niezaleŜnie od wybranego w trakcie realizacji planu przeznaczenia terenu za obowiązując 
uznaje się wymagania ustalone w rubryce „C” pkt 1, 2 oraz 4–9 

Symbol terenu: US  
A 1. przeznaczenie podstawowe terenu  – usługi sportu, 

2. przeznaczenie uzupełniaj ące: 
1) zieleń urządzona, 
2) parkingi, garaŜe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych, 

B 1. teren US nie podlega ochronie akustycznej w myśl art.114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
2. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie moŜe być mniejszy niŜ 30%, 
3. gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne. 

C 1. stopień zachowania zabudowy istniejącej określa rysunek planu. 
2. w odniesieniu do projektowanej zabudowy kubaturowej ustala się: 

1) wysokość – maksimum 9,00 m, 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, 
3) wymóg spójności kompozycyjnej zastosowanych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i ko-

lorystycznych, 
3. ustala się wymóg kompleksowego urządzenia terenu elementami małej architektury i zielenią, pod 

kątem przeznaczenia podstawowego, 
4. Parkingi związane z nowo projektowaną zabudową, w ilości odpowiadającej wymaganiom zawartym w 

§ 8 ust. 7 naleŜy lokalizować w sąsiedztwie obiektów kubaturowych. 
5. dopuszcza się zastąpienie płyty głównej stadionu halą widowiskowo-sportową o wielkości umoŜliwiają-

cej rozgrywanie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych oraz budowę boiska treningowego poza płytą 
główną stadionu. 

D nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane 
Ustalenia  
adresowane: 

1 nie wprowadza się 

Symbol terenu: E  
A 1. przeznaczenie podstawowe terenu – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – stacje 

transformatorowe wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu, 
2. przeznaczenie uzupełniaj ące – nie ustala się, 
3. orientacyjne linie rozgraniczaj ące mog ą ulec przesuni ęciu:  w zakresie określonym w ustaleniach 

adresowanych. 
B 1. tereny E nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

2. gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne. 
C nie ustala się 
D nie ustala się 
Ustalenia  
adresowane: 

1 1. dopuszcza się likwidację bądź przeniesienie stacji i włączenie przypisanego jej terenu w ob-
szar US. 

2. orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w następującym zakresie: 
1) bez limitu w wypadku decyzji o likwidacji bądź dyslokacji stacji, 
2) w zakresie 1,0m w wypadku utrzymania stacji. 

2 O ile pod potrzeby stacji zostanie wydzielona mniejsza działka niŜ teren przewidziany w planie, 
pozostały obszar naleŜy zagospodarować w formie zieleni urządzonej. 

Symbol terenu: WS  
A 1. przeznaczenie podstawowe terenu  – wody powierzchniowe, śródlądowe – istniejący ciek wodny 

2. przeznaczenie uzupełniaj ące – nie ustala się 
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B 1. tereny podlegają rygorom ustawy – Prawo wodne, 
2. tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 

C nie ustala się 
D nie dopuszcza się 
Ustalenia  
adresowane: 

1 nie wprowadza się 
2 W przypadku decyzji o likwidacji istniejącego rowu dopuszcza się alternatywne wykorzystanie 

terenu pod zieleń urządzoną lub ciąg pieszo-rowerowy. 
Symbol terenu: ZP  
A 1. przeznaczenie podstawowe terenu  – zieleń urządzona 

2. przeznaczenie uzupełniaj ące: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych, 
2) przeznaczenie określone w ustaleniach adresowanych 

 3. orientacyjne linie rozgraniczaj ące mog ą ulec przesuni ęciu w zakresie  5,00 m jednak pod warun-
kiem, Ŝe w wyniku przesunięcia nie nastąpi zwęŜenie przyległych ciągów komunikacyjnych poniŜej war-
tości ustalonych w planie. 

B 1. w doborze nasadzeń na terenach ZP naleŜy kierować się: 
1) względami kompozycyjnymi poprzez urozmaicenie gatunków w zakresie kolorystyki, pokroju, itp., 
2) wytrzymałością gatunków na warunki klimatu lokalnego. 

2. tereny ZP nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, 
3. gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne. 

C o ile ustalenia adresowane nie stanowią inaczej, na terenach ZP wprowadza się zakaz zabudowy, za wy-
jątkiem: 
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (z wyłączeniem masztów antenowych), 
2) ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 
3) obiektów małej architektury o charakterze parkowym, 

D nie dopuszcza się podziału terenów za wyjątkiem wydzielania działek pod ewentualne obiekty infrastruktu-
ry technicznej o powierzchni do 100 m2 

Ustalenia  
adresowane: 

1 nie ustala się 
2 dopuszcza przeznaczenie 70% powierzchni terenu pod lokalizację parkingów dla samochodów 

osobowych 
 
 

§ 5 

Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznej 

1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną w 
obszarze objętym planem są: 
1) elementy układu komunikacji publicznej oznaczone 

w załączniku graficznym symbolami KD/L, KD/D, 
KDp-j i KDp, 

2) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem 
1.ZP,  

3) teren usług sportu oznaczony symbolem 1.US. 
2. Dopuszcza się takŜe włączenie w obszar przestrzeni 

publicznej wewnętrznego ciągu pieszo – jezdnego 
1.KDW/p-j oraz terenów zieleni urządzonej 2.ZP  
o ile taka potrzeba wyniknie z uwarunkowań funkcjo-
nalnych w trakcie realizacji planu. 

3. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych wymaga 
się zapewnienia: 
1) pełnej dostępności tych terenów, 
2) wyposaŜenie w urządzenia i elementy małej archi-

tektury o wysokich walorach estetycznych  
i uŜytkowych, 

3) kompleksowego kształtowania zieleni  
z uwzględnieniem wymagań określonych w przepi-
sach niniejszej uchwały, 

4. W obszarze przestrzeni publicznej wprowadza się 
zakaz umieszczania nośników reklamowych, za wyjąt-
kiem słupów bądź tablic ogłoszeniowych stanowiących 
element zaakceptowanego dla całego miasta systemu 
informacji wizualnej.  

5. W obszarze przestrzeni publicznej nie dopuszcza się 
lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych. 

§ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj ących ochronie, ustalone na pod-
stawie odr ębnych przepisów w tym terenów górni-
czych, a tak Ŝe naraŜonych na niebezpiecze ństwo  
 powodzi oraz zagro Ŝonych osuwaniem mas ziem-
nych 

1. W obszarze objętym planem nie występują tereny 
podlegające ochronie na podstawie przepisów szcze-
gólnych. 

2. Na terenie objętym planem nie występują tereny gór-
nicze ani tereny naraŜone na ryzyko powodzi oraz te-
reny zagroŜone osuwaniem się mas ziemnych, 

§ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu, w tym zakazy  
                              zabudowy 

Ustala się zakazy zabudowy w obrębie terenów 1.ZP, 
2.ZP oraz 3.ZP Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych nie 
objętych ww. zakazami w odniesieniu do poszczególnych 
terenów określono w ustaleniach szczegółowych i adre-
sowanych niniejszej uchwały. 

§ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 
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1. Dla ulic lokalnych oznaczonych w załączniku graficz-
nym symbolem KD/L ustala się: 
1) klasa techniczna – L, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla ulicy 1.KD/L – minimum 15,00 m dla pasa 
drogowego + minimum 8,00 m rezerwy terenu 
pod lokalną komunikację szynową wraz z ewen-
tualnym przystankiem, 

b) dla ulicy 2.KD/L – minimum 15,00 m, 
3) przekrój – jednojezdniowy z chodnikiem obustron-

nym z moŜliwością zastąpienia jednego chodnika 
drogą rowerową, 

4) dostęp komunikacyjny do przyległych posesji – po-
przez wjazdy bramowe w miejscach uzgodnionych 
z zarządcą drogi, 

5) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej a takŜe 
wprowadzanie elementów małej architektury, jest 
dopuszczalne w liniach rozgraniczających drogi na 
warunkach określonych w przepisach szczególnych 
oraz w uzgodnieniu z zarządcą. 

2. Dla ulic dojazdowych oznaczonych w załączniku gra-
ficznym symbolem KD/D ustala się: 
1) klasa techniczna – D, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla ulic oznaczonych symbolem 1.KD/D – wg 
stanu istniejącego z zaleceniem poszerzenia 
wzdłuŜ orientacyjnej linii rozgraniczającej w celu 
wydzielenia ciągu miejsc postojowych, 

b) dla ulicy oznaczonej symbolem 2.KD/D – mini-
mum 10,00 m, 

3) przekrój – jednojezdniowy z chodnikiem: 
a) obustronnym wzdłuŜ ulicy 2.KD/D, 
b) co najmniej jednostronnym wzdłuŜ ulicy 1,KD/D. 

4) dopuszcza się moŜliwość zastąpienia jednego 
chodnika drogą rowerową, 

5) dostęp komunikacyjny do przyległych posesji – po-
przez wjazdy bramowe w miejscach uzgodnionych 
z zarządcą drogi, 

6) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  
a takŜe wprowadzanie elementów małej architektu-
ry, jest dopuszczalne w liniach rozgraniczających 
drogi na warunkach określonych  
w przepisach szczególnych oraz w uzgodnieniu z 
zarządcą. 

3. Dla ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych w załączni-
ku graficznym symbolem KD/p-j ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 

8,00 m,  
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej  

a takŜe wprowadzanie ciągów zieleni i elementów 
małej architektury jest dopuszczalne w liniach roz-
graniczających na  warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych oraz w uzgodnieniu z zarząd-
cą, 

4. Dla ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, oznaczo-
nych w załączniku graficznym symbolem KD/p ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczających: 
1) 1.KD/p oraz 2.KD/P – minimum 3.50 m, 
2) 3.KD/p – minimum 5,00 m, z czego minimum 1.50 

m przeznacza się pod ciąg zieleni oddzielającej 
ciąg pieszo-rowerowy od projektowanej ulicy lokal-
nej – 1.KD/L,  

5. Dla wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczo-
nych w załączniku graficznym symbolem KDW/p-j 
ustala się szerokość minimalną 6,00 m. 

6. Ciągi komunikacyjne będące ślepymi sięgaczami na-
leŜy zakończyć placykami manewrowymi o wymiarach 
minimum 12,00 x 12,00 m. 

7. Ustala się wymóg zapewnienia miejsc postojowych 
związanych z projektowanymi funkcjami usługowymi w 
granicach terenów przypisanych tym funkcjom, w ilości 
minimum: 
1) dla administracji i handlu – 1 mp/40 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
2) dla gabinetów lekarskich – 1 mp/gabinet, 
1) dla gastronomii – 1 mp/4 miejsca konsumpcyjne, 
2) dla obiektów bazy noclegowej – 1 mp/1 pokój, 
3) dla pozostałych obiektów usługowych – wg indywi-

dualnych potrzeb, 
8. Dla systemów infrastruktury technicznej ustala: 

1) trwałą adaptację istniejących sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gazowej, z prawem ich przebudowy 
w miejscach kolizji z planowanym zainwestowa-
niem oraz rozbudowy w zakresie wynikającym z 
ustalonego w planie rozwoju zainwestowania, 

2) trwałą adaptację istniejącego systemu zaopatrzenia 
w energię z prawem modernizacji i rozbudową 
zmierzającej do podniesienia pewności zasilania i 
zaopatrzenia nowych odbiorców, 

3) rozbudowę istniejących systemów kanalizacji desz-
czowej w zakresie wynikającym z ustalonego w 
planie rozwoju zainwestowania, na warunkach 
określonych przez gestora sieci, 

4) stosownie do ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały dopuszcza się lokalizację nieoznaczonych 
w załączniku graficznym sieci i urządzeń infrastruk-
tury pod warunkiem respektowania ustaleń regula-
cyjnych planu, 

5) gospodarkę odpadami na całym obszarze objętym 
planem naleŜy rozwiązać w sposób zorganizowany, 
zgodny z obowiązującymi przepisami szczególny-
mi, 

6) na obszarze objętym planem ustala się zakaz loka-
lizacji wieŜ antenowych, 

7) w strefie wyznaczonej przez odległości podstawo-
we od gazociągu podwyŜszonego średniego ci-
śnienia (Dn300; 1,6Mpa) obowiązuje zakaz lokali-
zacji zabudowy w zakresie wynikającym  
z obowiązujących przepisów szczególnych, 

9. Na wszystkich typach terenów dopuszcza się lokaliza-
cję innych, nieopisane w niniejszej uchwale sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej o charakterze lo-
kalnym na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych. 

§ 9 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urz ądzania i u Ŝytkowania terenów 

1. Na terenie US dopuszcza się tymczasowe zagospoda-
rowanie w związku z imprezami masowymi na czas 
trwania tych imprez. Na zagospodarowanie to mogą 
składać się tymczasowe obiekty handlowe, gastrono-
miczne i sanitarne, a takŜe związane z prowadzeniem 
działalności sportowej i rozrywkowej, 

2. Na pozostałych terenach wprowadza się zakaz lokali-
zacji tymczasowej zabudowy kubaturowej, za wyjąt-
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kiem obiektów lokalizowanych na placach budowy, 
wznoszonych na czas jej trwania, 

3. Istniejące obiekty tymczasowe mogą być uŜytkowane 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem do czasu, na ja-
ki udzielono stosownych pozwoleń. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą ustaleniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowania przestrzennym – w wysokości: 
1) 0% na terenach komunalnych i przeznaczonych na 

cele publiczne, 

2) 30% na pozostałych terenach. 

§ 11 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamienna Góra, 

§ 12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Kamiennej górze z dnia 
25 listopada 2005 r. (poz. 4720) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Kamiennej górze z dnia 
25 listopada 2005 r. (poz. 4720) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INW ESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE śĄ DO ZADAŃ  

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: 
Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „A”, po stronie gminy 
wystąpią następujące zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 

 
 

Zadanie Sposób realizacji Zasady finansowania 
budowa ulic lokalnych 1.KD/L oraz 
2.KD/L wraz z infrastrukturą tech-
niczną 

inwestycje realizowane jako odrębne 
zadana inwestycyjne, podzielone na 
etapy dostosowane do sukcesywne-
go udostępniania terenów pod zabu-
dowę  

z działu 900 – gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska –
rozdział 90095 pozostała działal-
ność  

budowa ulicy dojazdowej 2.KD/D 
wraz z infrastrukturą techniczną 

inwestycja jednoetapowa z działu 900 – gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska –
rozdział 90095 pozostała działal-
ność 

budowa ciągów pieszo-jezdnych 2. 
KD/p-j wraz z infrastrukturą tech-
niczną 

realizacja poszczególnych ciągów 
jako niezaleŜnych inwestycji jedno-
etapowych 

z działu 900 – gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska –
rozdział 90095 pozostała działal-
ność 

 
 

Ustala się, Ŝe gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozabudŜetowych na realizację ww. 
inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł zasady finansowania ww. zadań zmienią 
się odpowiednio do uzyskanych funduszy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4721 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/281/2002 Rady Mie jsko- Gminnej 
w Lubawce z dnia 31 stycznia 20 02 r. w sprawie ustalania zasad polityki 
                                             czynsz owej 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz 
art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLVI/281/2002 r. Rady Miejsko-Gminnej w 
Lubawce z dnia 31 stycznia 2002 r.  
w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej w § 9 do-
daje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. W stosunku do lokali mieszkalnych w budynkach 

nowo wybudowanych lub po remoncie kapitalnym 
oddawanych w najem po dniu 31 grudnia 2005 r. 
stawka czynszu za lokal mieszkalny ustalana będzie 
w oparciu o wskaźnik wartości odtworzeniowej  bu-
dynku na dzień spisania umowy najmu: 
– w 2006 r. – co najmniej 1,5% wartości odtworze-

niowej 1 m2 p. u. budynku, 
– w 2007 r. – co najmniej 2,0% wartości odtworze-

niowej 1 m2 p. u. budynku, 
– w 2008 r. – co najmniej 2,5% wartości odtworze-

niowej 1 m2 p. u. budynku.” 
 

§ 2 

Pozostała treść uchwały nr XLVI/281/2002 r. pozostaje 
bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w 
Lubawce. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4722 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 13 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmian w statucie Miejskiego O środka Pomocy Społecznej  
w Złotoryi 

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

 
 

§ 1 

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Złotoryi nadanym uchwałą nr XXV/159/2004 Rady Miej-
skiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004 r.  
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej w Złotoryi wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. W § 1: 

1) po punkcie 6 dodaje się punkt 6a w brzmieniu: 
„6a. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postę-

powaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, 
poz. 732 z późn. zm.)”. 

2. W § 3 po punkcie 2 dodaje się punkt 2a w brzmieniu: 
„2a) prowadzenie postępowania wobec dłuŜników 

alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach 
zaliczek alimentacyjnych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW WOŹNIAK 
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4723 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 13 grudnia 2005 r. 

w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój m ałych i średnich 
przedsi ębiorstw w mie ście Złotoryja 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nazwa programu 

Wprowadza się program pomocy horyzontalnej na rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw udzielanej w mieście 
Złotoryja. 

§ 2 

Podstawa prawna 

Podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej przewi-
dzianej w uchwale stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). 

§ 3 

Przeznaczenie pomocy 

1. Pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw udzielana na nowe inwestycje. 

2. Pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw udzielana na tworzenie nowych miejsc 
związanych z daną inwestycją. 

§ 4 

Forma pomocy 

Pomoc publiczna udzielana jest w formie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Definicje 

1. UŜyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 
1) nowe inwestycje – to inwestycje związane  

z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsię-
biorstwa, jak równieŜ z rozpoczęciem  
w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokony-
wanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo 
procesu produkcyjnego, inwestycje w: 
a) środki trwałe, 
b) wartości niematerialne i prawne, polegające na 

uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopa-
tentowanego know-how; 

2) udział własny – środki, które nie zostały uzyskane 
przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomo-
cą publiczną, w szczególności w formie kredytów 
preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredy-
tów preferencyjnych, gwarancji  
i poręczeń na warunkach korzystniejszych od ofe-
renta na rynku; 

3) tworzenie nowych miejsc pracy – oznacza przyrost 
netto liczby pracowników w danym przedsiębior-
stwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 mie-
sięcy; 

4) mali i średni przedsiębiorcy – to przedsiębiorcy w 
rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycz-
nia 2001 r.), zmienionego rozporządzeniem nr 
364/2004 (Dz. Urz. UE L 63  
z 28 lutego 2004); 

5) beneficjent pomocy – to mały lub średni przedsię-
biorca, który otrzymał pomoc publiczną na podsta-
wie uchwały; 

6) intensywność pomocy – stosunek wartości pomocy 
do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 

§ 6 

Warunki dopuszczalno ści pomocy operacyjnej, eks-
portowej lub w sektorach uznanych za wra Ŝliwe 

1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyj-
nej ani eksportowej. 

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w następu-
jących sektorach uznanych za wraŜliwe: 
1) w przypadku pomocy horyzontalnej na nowe inwe-

stycje, o której mowa w § 9: w sektorze budownic-
twa okrętowego, w sektorze górnictwa węgla, w 
sektorze hutnictwa Ŝelaza i stali, w sektorze włó-
kien syntetycznych, w sektorze Ŝeglugi morskiej. 
Zwolnienie nie moŜe być równieŜ udzielane w za-
kresie działalności związanej z produkcją, przetwa-
rzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów 
wymienionych w załączniku nr I do Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE 
L 325, z 24 grudnia 2002 r., str. 33–184) oraz uwa-
runkowanej pierwszeństwem uŜycia towarów pro-
dukcji krajowej względem towarów importowa-
nych.; 

2) w przypadku pomocy horyzontalnej na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z daną inwesty-
cją, o której mowa w § 10: w sektorze budownictwa 
okrętowego, w sektorze górnictwa węgla, w sekto-
rze hutnictwa Ŝelaza i stali, w sektorze motoryza-
cyjnym, w sektorze włókien syntetycznych, w sekto-
rze Ŝeglugi morskiej oraz działający w transporcie. 
Zwolnienie nie moŜe być równieŜ udzielane w za-
kresie działalności związanej z produkcją, przetwa-
rzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów 
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wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE 
L 325,  
z 24 grudnia 2002, str. 33–184) oraz uwarunkowa-
nej pierwszeństwem uŜycia towarów produkcji kra-
jowej względem towarów importowanych. 

3. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w rybołów-
stwie i akwakulturze. 

§ 7 

Ogólne warunki dopuszczalno ści pomocy publicznej 
na podstawie uchwały 

1. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 9, § 10 nastę-
puje zgodnie z programem pomocowym niniejszej 
uchwały. Zwolnienia wymienione w § 9,  
§ 10 stanowią pomoc publiczna w rozumieniu art. 87 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. 
Urz. WE nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r.), które są 
zwolnione z wymogu notyfikacji wynikającej z art. 88 
ust. 3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków 
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10  
z 13 stycznia 2001 r.) zmienionego rozporządzeniem 
nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28 lutego 2004). 

2. Pomoc w ramach „Programu pomocy horyzontalnej na 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielanej w 
mieście Złotoryja” będzie udzielana pod warunkiem, 
Ŝe jej wartość brutto dla jednego przedsiębiorcy nie 
przekroczy kwoty 15 mln euro lub łączna wartość 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ra-
mach danego projektu inwestycyjnego nie przekroczy 
kwoty 25 mln euro. 

3. Wyklucza się moŜliwość udzielania pomocy na reali-
zację duŜego projektu inwestycyjnego, czyli nowej in-
westycji, której wydatki kwalifikujące się do objęcia 
pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro. 

4. Wyklucza się udzielenie pomocy na inwestycje odtwo-
rzeniowe (reinwestycje). 

5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w § 9, § 10 przyznaje w drodze decyzji Bur-
mistrz Miasta Złotoryja, na wniosek podatnika, złoŜony 
łącznie z odpowiednimi dokumentami potwierdzają-
cymi prawo do uzyskania danego zwolnienia. 

§ 8 

Warunki dopuszczalno ści udzielania pomocy pu-
blicznej na nowe inwestycje w sektorze motoryzacyj-

nym 

1. Pomoc publiczna na nowe inwestycje jest dopuszczal-
na pod warunkiem jej przeznaczenia na zakup środ-
ków trwałych niezbędnych do: 
1) utworzenia nowego przedsiębiorstwa lub 
2) rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa. 

2. Intensywność pomocy: 
1) W przypadku kiedy łączna wartość pomocy wspie-

rającej tę inwestycje, wyraŜona jako ekwiwalent do-
tacji brutto, przekracza równowartość 5 mln euro, 
maksymalna intensywność pomocy horyzontalnej 
dla podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą w sektorze motoryzacyjnym wynosi 30% 
maksymalnej intensywności pomocy przewidzianej 

dla obszaru Gminy Miejskiej Złotoryja tj. 50% kosz-
tów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 

§ 9 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy horyzontal-
nej na rozwój małych i średnich przedsi ębiorstw 

przeznaczonej na nowe inwestycje 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki lub ich części, budowle lub ich części związane z 
nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez 
osoby fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem 
tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, oraz przez innych przedsiębiorców, 
którzy podejmą po raz pierwszy po wejściu w Ŝycie ni-
niejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie 
Miasta Złotoryi. 

2. Zwolnienie przysługuje: 
1) w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębior-

cą , która bezpośrednio przed podjęciem działalno-
ści, o której mowa w ust. 1 była zarejestrowana w 
Powiatowym Urzędzie Pracy – na okres 2 lat, 

2) w przypadku innych przedsiębiorców zwolnienie 
obejmuje całość naleŜnego podatku w pierwszym i 
drugim roku działalności, natomiast w latach na-
stępnych zwolnienie przysługuje w zaleŜności od 
liczby zatrudnionych pracowników: 
a) na okres 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utwo-

rzono co najmniej 5 miejsc pracy, 
a) na okres 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utwo-

rzono co najmniej 20 miejsc pracy, 
b) na okres 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utwo-

rzono co najmniej 50 miejsc pracy, 
c) na okres 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utwo-

rzono co najmniej 75 miejsc pracy, 
d) na okres 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utwo-

rzono co najmniej 100 miejsc pracy. 
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pomoc 

horyzontalną na rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw udzielany na nowe inwestycje zgodnie z rozpo-
rządzeniem Komisji (WE)  
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsię-
biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001) zmie-
nionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 
63 z 28 lutego 2004 r.). 

4. Przedsiębiorca dokona na terenie miasta Złotoryi no-
wej inwestycji w środki trwałe związane z utworzeniem 
nowego przedsiębiorstwa. 

5. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych 
z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%. 

6. Działalność gospodarcza związana z nową inwestycją 
będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia za-
kończenia inwestycji. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 
daty nabycia nieruchomości, nie wcześniej jednak niŜ 
od dnia powstania obowiązku podatkowego następu-
jącego po dniu wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 

8. Intensywność pomocy: 
a) Maksymalna intensywność pomocy nie moŜe prze-

kroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą. Z wyjątkiem przedsiębiorców prowa-
dzących działalność w transporcie, maksymalna in-
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tensywność pomocy jest powiększana o 15 punk-
tów procentowych brutto. 

§ 10 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy horyzontal-
nej na rozwój małych i średnich przedsi ębiorstw 
przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych  
                         z daną inwestycj ą 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki lub ich części, budowle lub ich części związane z 
działalnością gospodarczą przez podmioty gospodar-
cze, które podejmą po raz pierwszy po wejściu w Ŝycie 
niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie 
Miasta Złotoryi oraz zatrudnią co najmniej 5 pracowni-
ków w przeliczeniu na pełne etaty. 

2. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 moŜe równieŜ 
skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją dzia-
łalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko 
nową inwestycje, tj. nowo nabyte grunty, budynki, bu-
dowle lub ich części oraz nowo wybudowane budynki, 
budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

3. Zwolnienie przysługuje na okres: 
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 5 miejsc pracy, 
2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co naj-

mniej 20 miejsc pracy, 
3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co naj-

mniej 50 miejsc pracy, 
4) 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co naj-

mniej 75 miejsc pracy, 
5) 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co naj-

mniej 100 miejsc pracy. 
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pomoc 

horyzontalną na rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw udzielany na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z daną inwestycją zgodnie z rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 
r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw  
(Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) zmienionego 
rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28 
lutego 2004). 

5. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją moŜe być udzielona na miejsca 
pracy, które będą utworzone nie później niŜ w okresie 
3 lat od dnia zakończenia inwestycji,  
z którą są związane. 

6. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych 
z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%. 

7. Działalność gospodarcza związana z nową inwestycją 
będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia za-
kończenia inwestycji. 

8. Nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane co 
najmniej przez 5 lat od dnia utworzenia. 

9. Intensywność pomocy: 
a) Maksymalna intensywność pomocy nie moŜe prze-

kroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą. Z wyjątkiem przedsiębiorców prowa-
dzących działalność w transporcie, maksymalna in-
tensywność pomocy jest powiększana o 15 punk-
tów procentowych brutto. 

§ 11 

Wymagane dokumenty i informacje niezb ędne do 
ustalenia dopuszczalno ści pomocy publicznej 

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc, o której mowa 
w § 9 i § 10 są zobowiązani do zgłoszenia chęci przy-
stąpienia do programu. 
2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobo-

wiązani do przedłoŜenia: 
1) w przypadku pomocy horyzontalnej na nowe in-

westycje, o której mowa w § 9: 
a) wniosku o jej udzielenie, zawierającego pod-

stawowe informacje o przedsiębiorcy, 
b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycz-

nych informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek 
od nieruchomości, 

c) dokumentów potwierdzających nabycie nieru-
chomości, 

d) zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru, 
e) zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie 

Skarbowym 
f) zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 
g) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 

w przypadku osób fizycznych, 
h) pozwolenia na uŜytkowanie budynku lub budow-

li, 
i) informacji dotyczącej pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiębiorcę w róŜnych formach 
i z róŜnych źródeł na realizację nowej inwestycji. 

j) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pra-
cy, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały, 

k) oświadczenie o poniesionych przez przedsię-
biorcę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących 
się do objęcia pomocą publiczną na podstawie 
uchwały, na druku stanowiącym załącznik nr 2 
do uchwały, 

l) deklarację o prowadzeniu działalności gospo-
darczej, związanej z nową inwestycją przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, na 
druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały; 

2) w przypadku pomocy horyzontalnej na tworze-
nie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją, o której mowa w § 10: 

a) wniosku o jej udzielenie, zawierającego pod-
stawowe informacje o przedsiębiorcy, 

b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycz-
nych informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek 
od nieruchomości, 

c) informacji dotyczącej pomocy publicznej uzy-
skanej przez przedsiębiorcę w róŜnych formach 
i z róŜnych źródeł na utworzenie miejsc pracy 
związanych z tą inwestycją, 

d) dokumentów potwierdzających nabycie nieru-
chomości, 

e) zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru, 
f) zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie 

Skarbowym, 
g) zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 
h) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy 

w związku z zakończeniem budowy budynku lub 
budowli, na druku stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały, 

i) oświadczenie o poniesionych przez przedsię-
biorcę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących 
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się do objęcia pomocą publiczną na podstawie 
uchwały, na druku stanowiącym załącznik nr 2 
do uchwały, 

j) deklarację o prowadzeniu działalności gospo-
darczej, związanej z nową inwestycją oraz 
utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy 
przez okres 5 lat, na druku stanowiącym za-
łącznik nr 4 do uchwały, 

k) oświadczenie o wysokości przewidywanych 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, o której mowa w § 10 uchwały 
obejmujących koszty płacy brutto pracowników 
powiększone o wszystkie obowiązkowe płatno-
ści związane z ich zatrudnieniem, na druku sta-
nowiącym załącznik nr 5 do uchwały, 

§ 12 

Ograniczenia przedmiotowe zwolnie ń od podatku od 
nieruchomo ści na podstawie uchwały 

1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podsta-
wie § 9, § 10 uchwały nie podlegają: 
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich czę-
ści słuŜące do prowadzenia działalności w zakresie 
handlu, 

2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich czę-
ści zajęte na prowadzenie stacji paliw. 

§ 13 

Koszty kwalifikuj ące si ę do obj ęcia pomoc ą pu-
bliczn ą przewidzian ą w programie 

1. W przypadku pomocy horyzontalnej na nowe inwe-
stycje (przewidzianej w § 9 programu), przy obli-
czaniu intensywności pomocy uwzględnia się na-
stępujące koszty inwestycji: 
1) Koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak: 
a) cena nabycia gruntów; 
b) nakłady na budowle i budynki; 
c) nakłady na wyposaŜenie obiektów w środki 

trwałe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym w szczególności w: 
– maszyny i urządzenia, 
– narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
– wyposaŜenie techniczne dla prac biurowych, 
– infrastrukturę techniczną. 

2) Koszty inwestycji w wartości niematerialne  
i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup 
licencji oraz nieopatentowanego know-how. 

W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i 
prawne, wartości te będą: 
a) wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębior-

stwo otrzymujące pomoc horyzontalną, 
b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-

odbiegających od normalnych praktyk inwesty-
cyjnych, 

c) ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz wła-
snością przedsiębiorstwa przez okres co naj-
mniej 5 lat, 

d) podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. W przypadku pomocy horyzontalnej na tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z daną inwestycją 
(przewidzianej w § 10 programu), przy obliczaniu in-
tensywności pomocy uwzględnia się wartość pono-
szonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pra-

cy nowo zatrudnionych pracowników, na które składa-
ją się koszty płacy brutto pracowników powiększone o 
wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich za-
trudnianiem. 

3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w 
sektorze transportu nie zalicza się kosztów nabycia 
środków transportu i urządzeń transportowych. 

§ 14 

Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnych 
intensywno ści pomocy oraz monitorowanie pomocy 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobo-
wiązany do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego w 
okresie korzystania z pomocy publicznej do: 
1) złoŜenia oświadczenia o pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiębiorcę w róŜnych formach  
i z róŜnych źródeł na realizację nowej inwestycji lub 
tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą in-
westycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do 
programu; 

2) przedłoŜenia informacji dotyczących kosztów pracy 
nowo zatrudnionych pracowników  
w związku z nową inwestycją, w okresie korzysta-
nia ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na 
podstawie uchwały, jednak nie dłuŜszym niŜ 2 lata. 

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy pu-
blicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsię-
biorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej 
nadwyŜkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną in-
tensywność wraz z odsetkami w terminie do 31 grud-
nia danego roku podatkowego. 

3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 15 stycznia i 
15 lipca danego roku przedstawiać Burmistrzowi Mia-
sta Złotoryja informacje o wysokości zatrudnienia w 
prowadzonych przez siebie jednostkach organizacyj-
nych działających na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja 
(na druku stanowiącym załącznik  
nr 6 do uchwały) wg stanu odpowiednio na dzień 31 
grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieŜące-
go, z zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnią informację naleŜy 
złoŜyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu korzy-
stania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na 
podstawie uchwały. 

4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kon-
troli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów 
pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku 
od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, 
w tym takŜe sprawdzania zgodności ze stanem fak-
tycznym dokumentów i informacji składanych przez 
przedsiębiorców. 

§ 15 

Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nierucho-
mości na podstawie uchwały 

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od po-
datku od nieruchomości w przypadku: 
1) sprzedaŜy nieruchomości lub jej części, będącej 

przedmiotem zwolnienia od podatku od nierucho-
mości na podstawie uchwały, przed upływem 5 lat 
od dnia udzielenia pomocy, 

2) gdy nowo utworzone miejsca pracy związane  
z nową inwestycją, o której mowa w § 9, § 10 
uchwały, nie zostały przez niego utrzymane w 
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okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, 

3) gdy działalność gospodarcza związana z nową in-
westycją będzie prowadzona przez okres krótszy 
niŜ 5 lat od dnia udzielenia pomocy lub nowo utwo-
rzone miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez 
okres 5 lat od dnia udzielenia pomocy , 

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie Burmistrza Miasta Złotoryi o utracie prawa 
do zwolnienia od podatku od nieruchomości na posta-
wie uchwały – w terminie 14 dni od dnia powstania 
okoliczności powodujących jego utratę. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku 
od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do 
zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzia-
nych przepisach o pomocy publicznej dla przedsię-
biorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości 
zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

4. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniej-
szenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z 
nową inwestycją nastąpiło w okresie trwania zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości  
z przyczyn losowych : 
1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności 

powiadomi Burmistrza Miasta Złotoryja  
o zmniejszeniu stanu zatrudnienia; 

2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności 
uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego 
przez przedsiębiorcę w oświadczeniu złoŜonym na 
druku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwał. 

§ 16 

Wielko ść środków przewidzianych na udzielenie po-
mocy w ramach programu 

Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od 
nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów do bu-
dŜetu miasta, w zaleŜności od liczby przedsiębiorców, 
którzy będą realizować nowe inwestycje i tworzyć miejsca 
pracy. Będzie to część przyszłych dochodów budŜetu 
miasta z tytułu podatku od nieruchomości. Łączna wiel-
kość środków przeznaczonych na udzielenie pomocy 
publicznej na podstawie uchwały szacuje się na około 
1.200.000,– zł. 

§ 17 

Czas trwania programu 

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 18 

Beneficjenci pomocy 

1. Adresatami pomocy są: 
1) mali i średni przedsiębiorcy, którzy po wejściu  

w Ŝycie niniejszej uchwały zrealizują na terenie 
miasta Złotoryi nowe inwestycje polegające na uru-
chomieniu działalności gospodarczej, 

2) mali i średni przedsiębiorcy, którzy po wejściu  
w Ŝycie niniejszej uchwały podejmą po raz pierwszy 
działalność gospodarczą oraz zatrudnią co naj-
mniej 5 pracowników, 

§ 19 

Organy udzielaj ące pomocy 

Organami udzielającymi pomocy są Rada Miejska  
w Złotoryi jako organ uchwałodawczy oraz Burmistrz Mia-
sta Złotoryja jako organ podatkowy. 

§ 20 

Kumulacja pomocy 

1. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega 
sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację te-
go samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z realizacją tego pro-
jektu inwestycyjnego i nie moŜe przekroczyć maksy-
malnej intensywności pomocy. 

2. Jeśli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy 
na nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z daną inwestycją, łącznie inten-
sywność tych pomocy nie moŜe przekroczyć 50% 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą; do-
puszczalną wielkość pomocy oblicza się wówczas jako 
iloczyn maksymalnej intensywności oraz wyŜszej kwo-
ty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów 
pracy nowo zatrudnionych pracowników. W przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw z wyjątkiem przed-
siębiorców prowadzących działalność w transporcie, 
maksymalna intensywność pomocy jest powiększana 
o 15 punktów procentowych brutto. 

§ 21 

Zakres terytorialny pomocy 

Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Miej-
skiej Złotoryja. 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale za-
stosowanie mają przepisy o pomocy publicznej. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 24 

1. Traci moc § 1 ust. 1 pkt 2, 3, § 1 ust. 2, 3 oraz  
§ 2 ust. 1–17 uchwały nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w 
Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości. 

2. Traci moc uchwała nr XI/62/2003 Rady Miejskiej  
w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nierucho-
mości 

§ 25 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i 
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grud-
nia 2005 r. (poz. 4723) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grud-
nia 2005 r. (poz. 4723) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grud-
nia 2005 r. (poz. 4723) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grud-
nia 2005 r. (poz. 4723) 
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                          PREZES                                  Wrocław, dnia 20 grudnia 2005 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-63/2005/1932/IV-B/JK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 
1378, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162 poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) oraz art. 47 
ust. 2, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, 
poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, 
poz. 959, Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 
i Nr 163, poz. 1362), 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 31 października 2005 r. znak Z/331/2005, uzupełnionego pismami  

z dnia 18 listopada oraz 12 i 16 grudnia 2005 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 

Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbr zychu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 890 683 550 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

postanawiam  
 

 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją nr OWR- 
-4210-89/2004/193/IV-A/JK z dnia 18 lutego 2005 r., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 
 

UZASADNIENIE 
 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Ak-
cyjna w Wałbrzychu, prowadzące koncesjonowaną działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji cie-
pła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
nr OWR-4210-89/2004/193/IV-A/JK z dnia 18 lutego 2005 r. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 maja 
2006 r.  

W dniu 31 października 2005 r., na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo uzasadniło roz-
szerzeniem działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, przez podjęcie wytwarzania ciepła oraz prze-
syłania i dystrybucji ciepła w śarowie. Zmianę koncesji uwzględniającą ten zakres Przedsiębiorstwo uzyskało 4 listo-
pada 2005 r. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębior-
stwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy − Prawo energetyczne oraz z przepi-
sami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).  

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i 
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stoso-
wania taryfy z jednostkowymi kosztami w podobnych systemach ciepłowniczych. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy − Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, 
poniewaŜ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Ustalone w zmianie taryfy ceny i stawki opłat są zbieŜne z cenami i stawkami opłat dotychczasowego dostawcy. 
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 
 

POUCZENIE 
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1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenoweg o Urzędu Regulacji 
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49 −−−−57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowa-
nia nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od daty jej opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka Akcyjna w Wałbrzychu  

 
 
 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 
 
 

Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE 
z dnia 20 grudnia 2005 R. nr OWR-4210-63/2005/193/IV-B/JK 

 
 
W taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do decyzji Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzonej dnia 18 
lutego 2005 r. nr OWR-4210-89/2004/ /193/IV-A/JK, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W punkcie I OBJA ŚNIENIA POJĘĆ UZYWANYCH 
W TARYFIE wyrazy: 

„1) ustawa  − ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. − 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.  
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,  
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808),”  
zastępuje się wyrazami: 
„1) ustawa  − ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. − 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.  
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,  
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 

2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163,  
poz. 1362),” wyrazy: 
„19) nielegalne pobieranie ciepła  − pobieranie ciepła 
bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym lub niezgodnie z umową.” 
zastępuje się wyrazami: 
„19) nielegalne pobieranie ciepła  − pobieranie ciepła 
bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencję w ten układ mająca wpływ na za-
fałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy.” 

2. Punkt II ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO, 
otrzymuje brzmienie: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzy-
chu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wy-
twarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na tere-
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nie Wałbrzycha i na terenie śarowa na podstawie 
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. na: 
− wytwarzanie ciepła WCC/494/193/U/OT-6/98/AŁ, 

ze zmianami: 
z dnia 24 października 2000 r. nr WCC/494A/ 
/193/W/3/2000/RW, 
z dnia 27 marca 2001 r. nr WCC/494B/ 
/193/W/3/2001/RW, 
z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/494C/ 
/193/W/3/2002/RW, 
z dnia 7 stycznia 2003 r. nr WCC/494D/ 
/193/W/OWR/2003/MB, 
z dnia 16 stycznia 2004 r. nr WCC/494E/ 
/193/W/OWR/2004/HC, 
z dnia 30 grudnia 2004 r. nr WCC/494F/ 
/193/W/OWR/2004/DT, 
z dnia 4 listopada 2005 r. nr WCC/494G/ 
/193/W/OWR/2005/JK, 

− przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/520/ 
/193/U/OT-6/98/AŁ, ze zmianami: 
z dnia 17 grudnia 1999 r. nr PCC/520/S/ 
/193/U/3/99, 
z dnia 24 października 2000 r. nr PCC/520A/ 
/193/W/3/2000/RW, 
z dnia 4 listopada 2005 r. nr PCC/520B/ 
/193/W/OWR/2005/JK. 

3. W punkcie III PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY 
TARYFOWE, po grupie B wprowadza się: 

Grupa C2 − odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z 
ciepłowni sprzedawcy na osiedlu Piastów 
w śarowie, za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej sprzedawcy. 

4. W punkcie IV RODZAJE ORAZ WYSOKO ŚĆ CEN  
I STAWEK OPŁAT, ppkt 1 Ceny i stawki opłat za 
ciepło po tabeli Grupa B, wprowadza się tabelę:

 
 

Wyszczególnienie Jednostki 

Grupa C2 
śarów Osiedle Piastów 

Wysokość cen i stawek opłat 
netto brutto* 

Cena za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/rok 62.960,75 76.812,12 
rata miesięczna 5.246,73 6.401,01 

Cena ciepła zł/GJ 24,36 29,72 
Cena nośnika ciepła zł/m3 9,52 11,61 
Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 20.320,83 23.791,40 
rata miesięczna 1.693,40 2.065,95 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 7,65 9,33 

 
 
 

PREZES 
 

FRANCISZEK WAŚNIOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 –  27532  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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