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212 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 6 stycznia 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Żmigrodzie w okręgu wyborczym nr 12 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 
r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 
1760) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie w okręgu wyborczym nr 12, w związku z 
wygaśnięciem mandatu radnego Pana Henryka Kuria-
ty, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXIII/221/04 z 
dnia 30 grudnia 2004 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 12 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na 
niedzielę 20 marca 2005 r. 
 
 
 
 
 

§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskie-
go. 
 
 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 STANISŁAW ŁOPATOWSKI 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 8 –  560  – Poz. 212 i 213 

Załącznik do zarządzenia Wo-
jewody Dolnośląskiego z dnia 
6 stycznia 2005 r. (poz. 212) 

 
 

KALENDARZ  WYBORCZY 
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie 

w okręgu wyborczym nr 12 
 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności 

do 19 stycznia 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewo-
dy Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybiera-
nych radnych w okręgu wyborczym 

do 29 stycznia 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wybor-
czym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żmigrodzie 

do 3 lutego 2005 r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Miejskiej Komisji Wybor-
czej w Żmigrodzie 

do 18 lutego 2005 r. 
do godz. 24oo 

 zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żmigrodzie list kandydatów na radnego 
dla okręgu wyborczego nr 12 

do 27 lutego 2005 r.  powołanie przez  Burmistrza Gminy Żmigród obwodowej komisji wyborczej 

 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i 
granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wy-
borczej 

do 5 marca 2005 r.  rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Żmigrodzie 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, da-
ne o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznacze-
niami kandydatów i list 

do 6 marca 2005 r.  sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie spisu wyborców 
do 18 marca 2005 r. 
godz. 24oo 

 zakończenie kampanii wyborczej 

do 19 marca 2005 r.  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 
    20 marca 2005 r. 
    godz. 6oo – 20oo 

 głosowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 6 stycznia 2005 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

w Kłodzku 

 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co 
następuje: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 8 –  561  – Poz. 213 

§ 1 

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w 
Kłodzku w okręgu wyborczym nr 8, w związku 
z wygaśnięciem mandatu radnego Huberta Jana 
KRECHA, stwierdzonym uchwałą tej Rady 
nr 188/IV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. 

2. W okręgu wyborczym nr 8 wybiera się 1 radnego. 

§ 2 

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na 
niedzielę 20 marca 2005 r. 
 
 
 
 

 
§ 3 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności 
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

RYSZARD LACHER 
I WICEWOJEWODA 

 
 
 
 

Załącznik do zarządzenia Wo-
jewody Dolnośląskiego z dnia 
6 stycznia 2005 r. (poz. 213) 

 
 

KALENDARZ  WYBORCZY 
 

dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kłodzku 
 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej Treść czynności 

do 19 stycznia 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewo-
dy Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybiera-
nych radnych w okręgu wyborczym 

do 29 stycznia 2005 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz 
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłodzku 

do 3 lutego 2005 r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Gminnej Komisji Wybor-
czej w Kłodzku 

do 18 lutego 2005 r. 
do godz. 24oo 

 zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłodzku list kandydatów na radnego 

do 27 lutego 2005 r.  powołanie przez Wójta Gminy Kłodzko obwodowych komisji wyborczych 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych 

do 5 marca 2005 r.  rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kłodzku o zareje-
strowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, dane 
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami 
kandydatów i list 

do 6 marca 2005 r.  sporządzenie w Urzędzie Gminy w Kłodzku spisów wyborców 
18 marca 2005 r. 
godz. 24oo 

 zakończenie kampanii wyborczej 

19 marca 2005 r.  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 
20 marca 2005 r. 
godz. 6oo – 20oo 

 głosowanie 
 

 
 
 
 
 

214 
UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 8 –  562  – Poz. 214 

z dnia 26 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania 

rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w 
związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców: 
1) dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

na terenie Powiatu Lwóweckiego; 
2) dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów były 
mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego, na utrzyma-
nie których wydatki ponosi Powiat Lwówecki; 

3) osób pełnoletnich przebywających w rodzinach za-
stępczych do czasu ukończenia szkoły, w której 
rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletno-
ści, jeżeli nadal do niej uczęszczają; 

4) pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, 
którym władza rodzicielska została zawieszona al-
bo ograniczona.  

2. W przypadku rodziców, którzy płaca alimenty na 
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej stosuje 
się odpowiednie przepisy wykonawcze. 

§ 2 

Zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastęp-
czej następuje: 
1) z urzędu: 

a) w całości – w przypadku, gdy dochód w rodzinie 
nie przekracza 150% kwoty stanowiącej kryterium 
dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 i ust. 9 usta-
wy o pomocy społecznej, 

b) częściowo – w takiej wysokości, aby naliczona 
opłata nie spowodowała zmniejszenia dochodu w 
rodzinie do wysokości poniżej 150% kwoty kryte-
rium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 
ust. 9 wyżej wymienionej ustawy o pomocy spo-
łecznej, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1/43/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. 
stwierdzono nieważność § 2 pkt 1), 

2) na wniosek: 
 całkowicie lub częściowo, w przypadku uzasadnio-

nych okoliczności w rodzinie, a w szczególności: dłu-

gotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, 
wielodzietności, zdarzenia losowego. 

§ 3 

W przypadku prowadzenia przez rodziców oddzielnych 
gospodarstw domowych, zwolnienie z opłat odnosi się do 
kwoty przypadającej do zapłaty przez osobę podlegającą 
zwolnieniu. 

§ 4 

Zwolnienia z opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 
udziela się na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-1/43/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 4). 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lwóweckiego. 

§ 6 

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwałę 
nr XXI/48/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lipca 
2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowite-
go zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzi-
nie zastępczej. 

§ 7 

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

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 PIOTR STYPUŁKOWSKI 
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z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w  sprawie  zmiany  uchwały  nr XXVI/124/04  Rady  Powiatu  Kamienno-
górskiego  z dnia 21 października 2004 r.  w  sprawie  zasad  całkowitego 
lub częściowego zwalniania  rodziców  z  opłaty  za pobyt dziecka lub 
osoby 

pełnoletniej  w  rodzinie  zastępczej 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/124/04 Rady Powiatu Kamiennogór-
skiego z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opła-
ty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie 
zastępczej, wprowadza się następujące zmiany: 
1) dodaje się § 1 ust. 1 w brzmieniu: 

„Starosta może na wniosek lub z urzędu zwolnić cał-
kowicie rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej, jeżeli: 
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, do-

chód nie przekracza 120% kryterium dochodowe-
go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
pomocy społecznej, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 120% kryterium dochodo-
wego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej.”; 

2) dodaje się § 1 ust. 2 w brzmieniu: 
„Starosta może na wniosek lub z urzędu zwolnić czę-
ściowo rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej, jeżeli: 
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, do-

chód nie przekracza 220% kryterium dochodowe-

go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
pomocy społecznej, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 220% kryterium dochodo-
wego, o którym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-
mocy społecznej.”. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały nr XXVI/124/04 z dnia 
21 października 2004 r. pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 
2004 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW BEDNAREK 
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z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany  uchwały  nr XXVII/130/2004  Rady  Powiatu Kamienno-
górskiego  z dnia 18 listopada 2004 r.  w sprawie zasad całkowitego lub 
częściowego  zwalniania  rodziców  z  opłaty  za  pobyt  dziecka  lub  
osoby 

pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.), art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 W uchwale nr XXVII/130/2004 Rady Powiatu Kamienno-
górskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad 
całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opła-
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ty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Starosta może na wniosek lub z urzędu zwolnić cał-
kowicie rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej, jeżeli: 
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, do-

chód nie przekracza 120% kryterium dochodowe-
go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
pomocy społecznej, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 120% kryterium dochodo-
wego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej.”; 

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Starosta może na wniosek lub z urzędu zwolnić czę-
ściowo rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej, 
jeżeli: 
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, do-

chód nie przekracza 220% kryterium dochodowe-

go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
pomocy społecznej, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 220% kryterium dochodo-
wego, o którym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-
mocy społecznej.”. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały nr XXVII/130/2004 z dnia 18 
listopada 2004 r. pozostają bez zmian 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2005 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW BEDNAREK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIJE W ŻMIGRODZIE 

z dnia 30 września 2004 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żmigrodzie 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala: 

 
 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMIGRODZIE 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej 
„Ośrodkiem”, jest wyodrębnioną jednostką organiza-
cyjną Gminy Żmigród, prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie 
działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmia-
nami) oraz przepisów wykonawczych do ww. usta-
wy. 

§ 2 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Żmigród 
nieposiadającą osobowości prawnej, w skład której 
wchodzą następujące stanowiska i sekcje: 
a) kierownik, 
b) gł. księgowy, 
c) sekcja świadczeń, 
d) sekcja środowiskowa, 
e) sekcja opieki nad chorym w domu, 
f) Środowiskowy Dom Samopomocy,  
g) komórka  ds. świadczeń rodzinnych,  
h) pracownicy administracji i obsługi. 

2. Bezpośredni nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Żmigrodzie sprawuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy w Żmigrodzie. 

3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Żmigrodzie, ul. Rybac-
ka 17. 

4. Ośrodek działa na terenie Gminy Żmigród, a Środo-
wiskowy Dom Samopomocy jest placówką o zasięgu 
ponadlokalnym. 
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§ 3 

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz 
Kierownik Ośrodka zgodnie z zakresem pełnomocnic-
twa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Żmigród. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązu-
je Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród. 

3. W sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności 
służbowej Kierownik Ośrodka podlega bezpośrednio 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród. 

R o z d z i a ł  II 

Cele i zadania 

§ 4 

Celem działania Ośrodka jest: 
1) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwy-

ciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 
stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów 
uprawnień i możliwości oraz zapobieganie powstawa-
niu tych sytuacji, 

2) wsparcie osób i rodzin w zaspokajaniu ich niezbęd-
nych potrzeb życiowych umożliwiających życie 
w godnych warunkach. 

§ 5 

1. Zadania ośrodka określają przepisy ustawy o samo-
rządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej oraz 
przepisy innych ustaw, a w szczególności: 
  1) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 
  2) ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-

dowym Funduszu Zdrowia; 
  3) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
  4) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego; 

  5) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy; 

  6) ustawy – prawo zamówień publicznych; 
  7) ustawy o rachunkowości; 
  8) ustawy o finansach publicznych; 
  9) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; 
10) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych; 
11) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 
12) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 
13) ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie; 
14) ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-

rialnego; 
15) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi. 
2. Do zakresu działania Ośrodka należy: 

1) wykonywanie zadań własnych gminy i zadań zle-
conych, wynikających z ustawy o pomocy społecz-
nej, 

2) wykonywanie zadań wynikających z ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, 

3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych, 

4) wykonywanie innych, a niewymienionych wyżej 
zadań na rzecz osób potrzebujących pomocy, 
przekazywanych przez Radę Miejską w Żmigro-
dzie i Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród. 

R o z d z i a ł  III 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6 

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pra-
cy w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu praco-
dawcy wykonuje Kierownik Ośrodka. 

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych 
w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach samo-
rządowych. 

4. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa 
Regulamin wynagrodzeń opracowany na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 
r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifi-
kacyjnych pracowników samorządowych zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych jednostek samo-
rządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmia-
nami). 

§ 7 

Kierownik Ośrodka wydaje stosowne decyzje administra-
cyjne na podstawie upoważnienia Burmistrza wydanego 
zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) 
oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w opar-
ciu w właściwe przepisy, tj. art. 39 ust. 4 ustawy o samo-
rządzie gminnym w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
Nr 71, poz. 734 ze zmianami). 

§ 8 

Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialno-
ści pracowników oraz zasady działania Ośrodka określa 
regulamin organizacyjny. 

§ 9 

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne 
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

R o z d z i a ł  IV 

Gospodarka finansowa 

§ 10 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o 
ustawę o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny 
plan finansowy. 

 

R o z d z i a ł  V Postanowienia końcowe 
§ 11 
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Zmian w statucie Ośrodka dokonuje w drodze uchwały 
Rada Miejska. 

§ 12 
Traci moc uchwała nr XII/128/95 Rady Gminy i Miasta 
Żmigród z dnia 5 października 1995 r. w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Żmigrodzie; uchwała nr 144/XVII/2000 Rady Gminy i 
Miasta Żmigród z dnia 28 września 2000 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do uchwały nr XII/128/95 Rady 
Gminy i Miasta Żmigród w sprawie ustalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Żmigród. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 RYSZARD WOJTKOWIAK 
 
 

218 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 24 listopada 2004 r. 
w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świe-
radów Zdrój konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic admini-

stracyjnych gminy 

 Na podstawie art. 5a w związku z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 4b ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Postanawia się o przeprowadzeniu z mieszkańcami 
Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój konsultacji 
w sprawie projektowanej zmiany granic Gminy. 

2. Konsultacje obejmują terytorium Gminy Miejskiej 
Świeradów Zdrój. 

§ 2 

1. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic 
Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój przeprowadza się 
poprzez rozprowadzenie wśród mieszkańców gminy 
oraz podmiotów prowadzących na jej terenie działal-
ność gospodarczą ankiet dotyczących projektowanej 
zmiany granic. 

2. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Projekt zmiany granic wyłożony zostanie w Biurze 
Rady Miasta Świeradów Zdrój do wglądu. 

4. O terminie i miejscu wyłożenia projektu, o którym 
mowa w pkt 3, zawiadamia się mieszkańców 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

5. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2005 r. i 
trwają do dnia 15 lutego 2005 r. 

§ 3 

1. Udział w konsultacjach polega na przedstawieniu 
przez uprawnione podmioty swych opinii dotyczących 
projektu zmiany granic poprzez wypełnienie 

i dostarczenie do tutejszego Urzędu Miasta ankiet 
konsultacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 1. 

2. Ankiety można składać osobiście lub za pośrednic-
twem  ankieterów. 

3. Ankieterzy dla rozprowadzenia oraz zebrania ankiet 
konsultacyjnych zostaną wyznaczeni zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków ankieterów ustalony 
zostanie zarządzeniem Burmistrza Miasta Świeradów 
Zdrój. 

§ 4 
Rada Miasta Świeradów Zdrój na sesji zwołanej najpóź-
niej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji do-
kona ich oceny i ustali ich wynik. 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój. 

§ 6 
Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 MARIUSZ KIEDRZYN 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miasta Świeradów Zdrój z dnia 
24 listopada 2004 r. (poz. 218) 
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Wzór ankiety konsultacyjnej 
do wyrażenia opinii w sprawie projektowanej zmiany granic 

Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój 
 
 
 
 

Czy jest Pan(i) za przeprowadzeniem zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Świera-
dów Zdrój polegającej na włączeniu w obszar Świeradowa Zdroju terenów otaczających miasto 
zgodnie z projektem wyłożonym do wglądu w biurze Rady Miasta Świeradów Zdrój? 
 
 
 
 

TAK         NIE     WSTRZYMUJĘ SIĘ 
                        OD GŁOSU 

 
 

 
 

    

 
 
 
 

Informacja: 
Opinie wyrazić należy stawiając znak „X” w kratce poniżej odpowiedzi „Tak”, „Nie” lub „Wstrzy-
muję się od głosu”. 
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek 
powoduje nieważność opinii. 
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z dnia 26 listopada 2004 r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w 

skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) w związku z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 
7 i 7a, art. 37 ust. 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 70 ust. 2, art. 72 
ust. 2, art. 73 ust. 3, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Mia-
sta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

Przepisy ogólne 
§ 1 

Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciąża-
nia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania 
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także szczegó-
łowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednost-
ki organizacyjne. 

§ 2 

Burmistrz Miasta Oleśnicy dokonuje wyboru formy praw-
nej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej obro-
tu nieruchomościami kierując się w tym względzie zasa-
dami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomo-
ściami i w niniejszej uchwale. 

Zasady nabywania nieruchomości gruntowych 
§ 3 

1. Burmistrz Miasta Oleśnicy może nabywać nierucho-
mości do gminnego zasobu nieruchomości na wła-
sność lub w użytkowanie wieczyste gminy w związku 
z koniecznością realizacji zadań własnych Miasta lub 
obowiązkami wynikającymi z przepisów szczegól-
nych. 

2. Burmistrz Miasta Oleśnicy może nabywać nierucho-
mości stanowiące własność osób fizycznych i osób 
prawnych, jednostek samorządu terytorialnego i 
Skarbu Państwa lub przysługujące tym jednostkom 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grun-
towych w drodze umów kupna-sprzedaży, zamiany, 
darowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub 
innych formach przewidzianych prawem.  

§ 4 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami 
Miasta Oleśnicy nabycie nieruchomości może nastąpić w 
drodze przetargu do kwoty określonej na ten cel 
w uchwale budżetowej. 

Zasady zbywania nieruchomości gruntowych 
§ 5 

1. Do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargowej mogą być przeznaczone wy-
łącznie: 
a) wolne działki budowlane zabudowane budynkami i 

budowlami, 
b) wolne lokale mieszkalne lub użytkowe, 

c) wolne nieruchomości gruntowe lub wolne działki 
gruntu. 

2. Zbycie, w drodze przetargowej, nieruchomości albo 
udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym, w którym zostało ustanowione prawo 
najmu lokali mieszkalnych może nastąpić jedynie 
w przypadku, gdy najemcy lokali mieszkalnych nie 
złożą wniosków o nabycie tych lokali w trybie określo-
nym w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

§ 6 

1. Nie podlegają sprzedaży lokale w budynkach prze-
znaczonych do rozbiórki. 

2. W budynkach przeznaczonych do remontu kapitalne-
go lub w których przewidywana jest zmiana funkcji 
sprzedaż lokali może nastąpić w przypadku równo-
czesnego wykupu wszystkich lokali. 

3. Burmistrz Miasta Oleśnicy może wyłączyć ze sprze-
daży lokale w następujących przypadkach: 
a) w budynkach, w których powierzchnia lokali użyt-

kowych przewyższa powierzchnię lokali mieszkal-
nych, 

b) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, 
c) w budynkach położonych w strefie ochrony kon-

serwatorskiej, 
d) w budynkach wybudowanych lub zmodernizowa-

nych po 1996 r., 
e) gdy najemca lokalu mieszkalnego posiada przy-

dział lub umowę najmu na czas określony (dotyczy 
lokali zamiennych i lokali socjalnych). 

4. Burmistrz Miasta Oleśnicy sporządzi wykaz nieru-
chomości nieprzeznaczonych do sprzedaży. 

§ 7 

1. Burmistrz Miasta Oleśnicy może oddać nieruchomość 
gruntową w użytkowanie wieczyste: 
– osobom fizycznym i osobom prawnym, jeżeli grun-

ty przeznaczone są na cele publiczne, na cele 
mieszkaniowe lub zabudowane domami mieszkal-
nymi,  

– osobom fizycznym i osobom prawnym, które pro-
wadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kul-
turalną, leczniczą, oświatową, naukową, badaw-
czo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub tury-
styczną, na cele niezwiązane z działalnością za-
robkową, 

– organizacjom zrzeszającym działkowców z prze-
znaczeniem na pracownicze ogrody działkowe, 
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– kościołom i związkom wyznaniowym, mającym 
uregulowane stosunki z państwem, na cele dzia-
łalności sakralnej, 

– wspólnotom mieszkaniowym, w wyniku uwzględ-
nienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 
i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

2. Kierując się szczególnym przeznaczeniem nierucho-
mości w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego lub innymi ważnymi 
względami Burmistrz Miasta Oleśnicy może przezna-
czyć do oddania w użytkowanie wieczyste: 
1) nieruchomości niezabudowane, 
2) nieruchomości zabudowane obiektami budowla-

nymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, kapitalnego remontu lub rozbiórki, 

3) nieruchomości zabudowane obiektami zabytko-
wymi wymagającymi remontu. 

§ 8 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 
następuje na wniosek najemcy. 

§ 9 

1. Od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego najem-
cy w drodze bezprzetargowej w przypadkach jednora-
zowej zapłaty całej ceny sprzedaży udziela się bonifi-
katy w wysokości: 
a) 85% – w budynkach wybudowanych do roku 1945,  
b) 80% – w budynkach wybudowanych w latach 

1946–1980, 
c) 75% – w budynkach wybudowanych po 1980. 

2. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1 
punkt procentowy w przypadku sprzedaży lokalu 
mieszkalnego najemcy, z którym stosunek najmu na-
wiązany został w okresie od 1945 r. do dnia 11 listo-
pada 1994 r. i który złoży pisemne zobowiązanie, że 
uzyskanie wyższej bonifikaty zaspokoi jego roszcze-
nia co do zwrotu kaucji mieszkaniowej w zwaloryzo-
wanej wysokości. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-7/4/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. stwierdzo-
no nieważność § 9). 

§ 10 

W budynkach wybudowanych do roku 1945, które 
w następnych latach poddane zostały odbudowie lub 
remontowi kapitalnemu, wysokość bonifikaty ustala się 
według daty ponownego oddania ich do użytkowania.  

§ 11 

W przypadku gdy cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze bezprzetargowej zostanie rozłożona na raty 
wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż 30% 
ceny sprzedaży.  

§ 12 

Do ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub lokalu użyt-
kowego dolicza się kwotę zgromadzonego przez Miasto 
Oleśnica na koncie wspólnoty mieszkaniowej 
a niewykorzystanego do dnia sprzedaży lokalu funduszu 
remontowego odpowiadającego udziałowi procentowemu 
danego lokalu w nieruchomości wspólnej. 

§ 13 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych i niezabudowanych wynosi:  
1) 15% ceny nieruchomości gruntowej – za nieruchomo-

ści gruntowe oddane na cele określone w art. 72 ust. 
3 pkt 1–4a ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

2) 20% ceny nieruchomości gruntowej – za nieruchomo-
ści gruntowe oddane na cele mieszkalno-usłu-gowe, 
mieszkalno-handlowe lub mieszkalno-usłu-gowo-
handlowe, 

3) 25% ceny nieruchomości gruntowej – za nieruchomo-
ści gruntowe oddane na cele inne niż określono w pkt 
1 i 2. 

§ 14 
Podwyższa się stawkę procentową opłaty rocznej za 
nieruchomości gruntowe, o których mowa w art. 72 ust. 3 
pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami do wyso-
kości: 
a) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkal-

no-usługowe, mieszkalno-handlowe lub mieszkalno-
usługowo-handlowe – 3% ceny, 

b) za nieruchomości gruntowe oddane na cele usługowo-
handlowe, przemysłowe, produkcyjne, magazynowe 
lub składowe – 5% ceny, 

c) za nieruchomości gruntowe oddane na cele łączące 
się z ewentualną degradacją środowiska – 15% ceny. 

§ 15 
Przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste 
właścicielom lub współwłaścicielom wyodrębnionych w 
budynku lokali, w drodze bezprzetargowej, przyległej 
nieruchomości gruntowej lub jej części w trybie art. 209a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, udziela się 
bonifikaty: 
1) od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 

ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
w zależności od powierzchni gruntu przypadającej na 
właściciela lub współwłaścicieli lokalu, określonej we-
dług jego udziału we współwłasności przyległej nieru-
chomości budynkowej, w wysokości: 
a) 60% – przy powierzchni gruntu do 30 m2, 
b) 80% – przy powierzchni gruntu od 31 do 70 m2, 
c) 90% – przy powierzchni gruntu powyżej 70 m2, 

2) od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytko-
wania wieczystego, w wysokości: 
a) 60% – od pierwszej opłaty przy powierzchni gruntu 

do 30 m2, 
b) 80% – od pierwszej opłaty przy powierzchni gruntu 

od 31 do 70 m2, 
c) 90% – od pierwszej opłaty przy powierzchni gruntu 

powyżej 70 m2, 
d) 60% – od opłat rocznych przy powierzchni gruntu 

do 30 m2, 
e) 80% – od opłat rocznych przy powierzchni gruntu 

od 31 do 70 m2, 
f) 90% – od opłat rocznych przy powierzchni gruntu 

powyżej 70 m2. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-7/4/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. stwierdzo-
no nieważność § 15). 

§ 16 
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Przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste 
właścicielom nieruchomości lub użytkownikom wieczy-
stym, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości grunto-
wej, która nie może być zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość, a jest niezbędna do poprawienia warun-
ków zagospodarowania przyległej nieruchomości, prze-
znaczonej na cele mieszkaniowe, udziela się bonifikaty: 
1) od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, w zależności od 
powierzchni zbywanego gruntu, w wysokości: 
a) 50% – przy powierzchni gruntu do 50 m2, 
b) 60% – przy powierzchni gruntu od 51 do 100 m2, 
c) 70% – przy powierzchni gruntu od 101 do 200 m2, 

2) od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytko-
wania wieczystego, w wysokości: 
a) 50% – od pierwszej opłaty przy powierzchni gruntu 

do 50 m2, 
b) 60% – od pierwszej opłaty przy powierzchni gruntu 

od 51 do 100 m2, 
c) 70% – od pierwszej opłaty przy powierzchni gruntu 

od 101 do 200 m2, 
d) 50% – od opłat rocznych przy powierzchni gruntu 

do 50 m2, 
e) 60% – od opłat rocznych przy powierzchni gruntu 

od 51 do 100 m2, 
f) 70% – od opłat rocznych przy powierzchni gruntu 

od 101 do 200 m2. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-7/4/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. stwierdzo-
no nieważność § 16). 

Zasady obciążania nieruchomości gruntowych 
§ 17 

1. Nieruchomości mogą być obciążane ograniczonymi 
prawami rzeczowymi: użytkowaniem, służebnością 
i hipoteką. 

2. Odstępuje się od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów użytkowania na czas dłuższy niż 3 
lata. 

3. Nieodpłatne użytkowanie może być dokonane na czas 
określony lub na czas nieokreślony. 

4. Obciążenie nieruchomości hipoteką może nastąpić w 
celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych dla reali-
zacji gminnych zadań inwestycyjnych. 

Zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości 
gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata 

§ 18 

1. Burmistrz Miasta Oleśnicy może wydzierżawiać 
i wynajmować nieruchomości lub ich części na czas 
nieokreślony i na czas określony, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości lub 
ich części na czas określony powyżej 5 lat wymaga 
zgody Rady Miasta Oleśnicy. 

§ 19 
Grunty pod tymczasowymi obiektami budowlanymi mogą 
być oddawane wyłącznie w dzierżawę. 

§ 20 

1. Odstąpienie od trybu przetargowego przy oddawaniu 
nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas dłuż-
szy niż 3 lata następuje w przypadku: 
a) wydzierżawiania nieruchomości, na których usytu-

owane są kioski lub pawilony oraz inne obiekty bu-
dowlane o charakterze tymczasowym określone w 
prawie budowlanym, nabyte lub wybudowane 
przez dotychczasowego dzierżawcę, na dalsze 
okresy zamknięte do 5 lat,  

b) wydzierżawiania osobom prawnym i osobom fi-
zycznym prowadzącym działalność charytatywną, 
opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, na-
ukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, spor-
tową lub turystyczną na cele niezwiązane z dzia-
łalnością zarobkową, 

c) wydzierżawiania organizacjom pożytku publiczne-
go na cel prowadzonej działalności pożytku pu-
blicznego, 

d) wydzierżawiania na cele rolne, 
e) przejścia dzierżawcy na emeryturę lub rentę – jeśli 

nieruchomość jest wydzierżawiana współmałżon-
kowi – o ile kontynuowana będzie poprzednia dzia-
łalność na nieruchomości a osoba uprawniona do 
zawarcia umowy dzierżawy wyrazi pisemnie wolę 
wstąpienia w prawa i obowiązki dotychczasowego 
dzierżawcy w terminie 1 miesiąca od daty zaist-
nienia wyżej wymienionych okoliczności, 

f) zgonu dzierżawcy – jeśli nieruchomość jest wy-
dzierżawiana spadkobiercy dotychczasowego 
dzierżawcy należącemu do kręgu osób bliskich, 
określonego w art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, 

g) jeżeli nieruchomość nie została wydzierżawiona po 
przeprowadzeniu dwóch kolejnych przetargów – 
przez okres trzech miesięcy od daty drugiego 
przetargu, 

h) dokonywania zamiany dzierżawionej nieruchomo-
ści z inną nieruchomością z powodu wytypowania 
jej przez Burmistrza Miasta Oleśnicy do innego 
zagospodarowania, 

i) wydzierżawiania nieruchomości osobie, która za 
zgodą Burmistrza Miasta Oleśnicy nabyła od do-
tychczasowego dzierżawcy usytuowany na tym 
gruncie kiosk, pawilon lub inny obiekt budowlany o 
charakterze tymczasowym określony w prawie bu-
dowlanym, 

j) wydzierżawiania dzierżawcy dodatkowego gruntu, 
przeznaczonego na rozbudowę lub modernizację 
istniejącego kiosku, pawilonu lub innego obiektu 
budowlanego o charakterze tymczasowym okre-
ślonego w prawie budowlanym, 

k) wydzierżawiania gruntu przeznaczonego pod 
ustawienie tablicy reklamowej lub informacyjnej 
oraz innego przestrzennego elementu reklamowe-
go lub informacyjnego, 

l) wydzierżawiania gruntu jednostce organizacyjnej 
Miasta Oleśnicy. 

2. Odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżawy w przypadkach określonych w ust. 1 nastę-
puje jedynie wówczas, gdy Burmistrz Miasta Oleśnicy 
zdecyduje o przeznaczeniu danej nieruchomości 
gruntowej do oddania w dzierżawę lub do wydzierża-
wienia na dalsze okresy. 

§ 21 
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1. Odstąpienie od trybu przetargowego przy najmie loka-
li użytkowych na czas dłuższy niż 3 lata następuje w 
przypadku: 
a) wynajmowania lokalu dotychczasowemu najemcy 

na kolejny okres zamknięty do 5 lat, 
b) przejścia najemcy na emeryturę lub rentę – jeśli 

lokal użytkowy oddawany jest w najem współmał-
żonkowi lub pełnoletnim dzieciom oraz synowej, 
zięciowi, rodzeństwu, wnukom, rodzicom wskaza-
nym przez dotychczasowego najemcę – o ile kon-
tynuowana będzie poprzednia działalność w lokalu 
a osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu 
wyrazi pisemnie wolę wstąpienia w prawa i obo-
wiązki dotychczasowego najemcy w terminie 1 
miesiąca od daty zaistnienia wyżej wymienionych 
okoliczności, 

c) zgonu najemcy – jeśli lokal użytkowy oddawany 
jest w najem spadkobiercy dotychczasowego na-
jemcy należącemu do kręgu osób bliskich, okre-
ślonego w art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami, 

d) przekazania przez dotychczasowego najemcę na 
rzecz pełnoletniego dziecka lub jego małżonka, je-
śli zatrudniony był przez okres co najmniej dwóch 
lat w firmie dotychczasowego najemcy pod warun-
kiem zachowania dotychczasowej branży, 

e) oddawania lokalu w najem osobom prawnym lub 
osobom fizycznym prowadzącym działalność cha-
rytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, 
oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wy-
chowawczą, sportową lub turystyczną na cele nie-
związane z działalnością zarobkową, 

f) oddawania lokalu w najem organizacjom pożytku 
publicznego na cel prowadzonej działalności po-
żytku publicznego, 

g) oddawania lokalu w najem osobie przejmującej 
dług z tytułu czynszu i opłat dodatkowych dotych-
czasowego najemcy, 

h) jeżeli lokal nie został oddany w najem po przepro-
wadzeniu dwóch kolejnych przetargów – przez 
okres trzech miesięcy od daty drugiego przetargu, 

i) gdy lokal wymaga poniesienia nakładów na remont 
w wysokości przekraczającej dwunastokrotność 
dotychczasowego miesięcznego czynszu brutto z 
tytułu najmu tego lokalu, liczonych według śred-
nich stawek określonych zgodnie z ustawą o za-
mówieniach publicznych, 

j) gdy lokal położony jest w budynku przeznaczonym 
docelowo do rozbiórki, a umowa najmu zawierana 
jest na czas określony, 

k) gdy następuje łączenie dwóch lokali stanowiących 
jedną konstrukcyjną całość, 

l) dokonywania zamiany lokalu położonego w obsza-
rze Rynku na lokal położony poza obszarem Ryn-
ku, 

ł) dokonywania zamiany lokalu z lokalem wytypowa-
nym do sprzedaży, 

m) oddawania lokalu w najem jednostce organizacyj-
nej Miasta Oleśnicy. 

2. Odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 
najmu w przypadkach określonych w ust. 1 następuje 
jedynie wówczas, gdy Burmistrz Miasta Oleśnicy zde-
cyduje o przeznaczeniu danego lokalu do oddania w 
najem lub do wynajęcia na dalsze okresy. 

§ 22 

Dopuszczalna jest zmiana umowy dzierżawy lub umowy 
najmu po stronie podmiotowej wyłącznie w przypadku, 
gdy podczas trwania stosunku dzierżawy lub stosunku 
najmu dotychczasowy dzierżawca nieruchomości grun-
towej lub najemca lokalu zawrze umowę spółki cywilnej 
ze współmałżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem, lub ro-
dzicem albo powinowatym I stopnia w celu prowadzenia 
dalszej działalności gospodarczej na tym gruncie lub w 
tym lokalu. 

§ 23 
Zmiana rodzaju prowadzonej działalności na dzierżawio-
nym gruncie i w lokalu użytkowym, jak też poddzierża-
wianie gruntu lub jego części albo podnajem lokalu lub 
jego części wymaga zgody Burmistrza Miasta Oleśnicy. 

§ 24 
1. Stawki czynszu najmu i dzierżawy podlegają corocz-

nej waloryzacji o wskaźnik nie wyższy od wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz 
Miasta Oleśnicy może odstąpić od corocznej walory-
zacji stawki czynszu najmu i dzierżawy albo obniżyć 
dotychczasowe stawki czynszu. 

§ 25 
1. Zawieszenie działalności nie uprawnia najemcy 

i dzierżawcy do obniżenia wysokości czynszu najmu 
lub dzierżawy z tego tytułu. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zawie-
szenia działalności Burmistrz Miasta Oleśnicy może 
zastosować ulgi w opłacie czynszu. 

§ 26 
Za okres bezumownego korzystania z nieruchomości 
gruntowej i lokalu użytkowego przysługuje odszkodowa-
nie w wysokości ostatnio obowiązującego czynszu najmu 
lub dzierżawy. 

§ 27 
Burmistrz Miasta Oleśnicy określi: 
a) regulamin przeprowadzania przetargu na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych, 
b) regulamin przeprowadzania przetargu na najem lokali 

użytkowych, 
c) zasady postępowania przy zawieraniu umów najmu i 

dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 
d) zasady rozliczania nakładów poniesionych na prace 

remontowo-budowlane przez najemców i dzierżaw-
ców, 

e) wzory umów najmu i dzierżawy. 

§ 28 

Lokale mieszkalne oddawane są w najem na zasadach 
określonych w odrębnej uchwale. 

Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości 
przez jednostki organizacyjne Miasta Oleśnicy 

§ 29 

Gminnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej lokale użytkowe i nieruchomości 
gruntowe mogą być oddawane w użyczenie na czas 
określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

§ 30 
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1. Ustala się następujące szczegółowe warunki korzy-
stania z nieruchomości lub ich części przez jednostki 
organizacyjne Miasta Oleśnicy: 
1) użyczone nieruchomości lub ich części nie mogą 

być udostępniane osobom trzecim, 
2) nieruchomości lub ich części oddane w najem lub 

dzierżawę mogą być podnajmowane lub poddzier-
żawiane wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta 
Oleśnicy, 

3) nieruchomości lub ich części pozostające 
w trwałym zarządzie mogą być oddawane 
w najem, dzierżawę lub użyczane w drodze bez-
przetargowej. Nie dotyczy to przypadku gdy 
o najem lub dzierżawę ubiega się więcej niż jeden 
podmiot. 

2. Burmistrz Miasta Oleśnicy określi obowiązujące kie-
rowników  jednostek  organizacyjnych  zasady postę-
powania przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy 
nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.  

§ 31 

Wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy stanowią przy-
chód zakładu budżetowego Miasta Oleśnicy zaś jednost-
ki budżetowe Miasta Oleśnicy przekazują je na konto 
środków specjalnych lub na konto Miasta Oleśnicy.  

Postanowienia końcowe 
§ 32 

1. Koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do 
zbycia nieruchomości (koszty wyceny nieruchomości, 
koszty opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do pu-
blicznej wiadomości) oraz koszty sporządzenia umo-
wy notarialnej i założenia ksiąg wieczystych ponosi 
nabywca. 

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nie-
ruchomości w drodze bezprzetargowej. 

§ 33 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

§ 34 
Traci moc uchwała nr XXXIV/246/2001 Rady Miasta Ole-
śnicy z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospo-
darowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Miasta Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 107, 
poz. 1398) wraz ze zmianami wynikającymi z: 
1) Uchwały nr XXXVIII/290/2001 Rady Miasta Oleśnicy z 

dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 

Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 170, poz. 
3064), 

2) Uchwały nr XL/302/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
1 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 31, poz. 
779), 

3) Uchwały nr XLVII/336/2002 Rady Miasta Oleśnicy z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 200, poz. 
2801), 

4) Uchwały nr VI/36/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
28 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 55, poz. 
1286), 

5) Uchwały nr X/62/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
23 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 199, poz. 
2843), 

6) Uchwały nr XIII/88/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 
4, poz. 81), 

7) Uchwały nr XX/170/2004 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 
czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Oleśnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 140, poz. 
2339). 

§ 35 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 RYSZARD ZELINKA 
 

220 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 3 grudnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyzna-
wania nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funk-
cyjnego i za  warunki  pracy  oraz  szczegółowy  sposób  obliczania  wy-
nagrodzenia za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  za-
stępstw  i  niektóre inne składniki  wynagrodzenia,  a także  wysokość 
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oraz szczegółowe  zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 
90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1217, 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 214, poz. 1806) oraz przepisami roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, spo-
sobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzi-
nę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawnia-
jących do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących pod-
stawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków 
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 
544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, 
poz. 667) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala regulamin określający 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
w brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szko-

lę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wro-
cławskie, 

2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to ro-
zumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której 
mowa w pkt 1, 

3. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pra-
cy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia 
roku następnego, 

4. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

5. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowan-
ka, 

6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – na-
leży przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 
2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obli-
czania wysokości stawki wynagradzania zasadnicze-
go za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stano-
wisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających 
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przy-
znawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i 
uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę 
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegól-

nych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i 
innych okresów uprawniających do dodatku za wysłu-
gę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 
2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 
2003 r. Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, poz. 667), 

7. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, 
poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), 

8. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 
2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obli-
czania wysokości stawki wynagradzania zasadnicze-
go za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stano-
wisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających 
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przy-
znawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i 
uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę 
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegó-
łowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i 
innych okresów uprawniających do dodatku za wysłu-
gę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 
2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, 
Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74, poz. 667). 

§ 2 

Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie od 1 stycznia 
2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 

R o z d z i a ł  2 
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Dodatek za wysługę lat 
§ 3 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom 
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy. Wypłacany jest w okresach mie-
sięcznych poczynając od czwartego roku pracy, przy 
czym dodatek ten nie może przekroczyć 20% wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) od 1. dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, 

w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa na-
stąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca. 

3. Wysokość ustala się na podstawie udokumentowane-
go przez pracownika okresu pracy. 

4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat wlicza się wszystkie okresy poprzedniego 
zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosun-
ku pracy. 

5. Nauczycielowi, który jednocześnie pozostaje w więcej 
niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do 
dodatku za wysługę lat ustala się osobno dla każdego 
stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 6. Do okresu za-
trudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat 
nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w któ-
rym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. 
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają 
zaliczeniu okresy głównego zatrudnienia. 

6. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jed-
nocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie-
przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymia-
ru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy za-
trudnienia, o których mowa w ust. 4. 

7. Do okresów pracy wymaganych do nabycia praw do 
dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy 

wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego czasu pracy oraz okresy pracy, 
o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat wlicza się też inne okresy, jeżeli z mocy 
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze. 

  8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macie-
rzyńskiego, oraz za dni, za które otrzymuje wynagro-
dzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 
Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek 
choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub za-
siłek z ubezpieczenia społecznego. 

  9. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycielowi 
pozostającemu w stanie nieczynnym. 

10. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/6/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. stwierdzo-
no nieważność § 3 ust. 1, 4, 5, 6, 7). 

R o z d z i a ł  3 

Dodatek motywacyjny 

§ 4 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego jest: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moż-

liwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych 
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdza-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych 
uczniów we współpracy z ich rodzicami, 

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

4) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powie-
rzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym za-
daniem lub zajęciem, 

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez, uroczystości 

szkolnych i środowiskowych, 
b) aktywny udział w komisjach przedmiotowych 

i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działającymi na 
terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawienie in-
nych form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statu-
towych szkoły. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być 
wyższy niż           300 zł, 
dodatek motywacyjny dla wicedyrektora nie może być 
wyższy niż         400 zł, 
dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być 
wyższy niż           800 zł. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określo-
ny, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż je-
den rok szkolny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 4 oraz pulę 
posiadanych środków, ustala dyrektor, a w stosunku 
do dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie. 

4. Dodatek motywacyjny może zostać wypowiedziany z 
zachowaniem 1-miesięcnzego okresu wypowiedzenia, 
z powodu rażącego naruszenia któregokolwiek z wa-
runków wymienionych w § 4. 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określa 
corocznie pulę środków przeznaczonych na dodatek 
motywacyjny, o których mowa w ust. 3, na okres 1 ro-
ku budżetowego. 
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6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za dni nieobec-
ności w pracy z powodu: 
1) niezdolności do pracy wskutek choroby bądź ko-

nieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z 
ubezpieczenia społecznego, 

2) w okresie stanu nieczynnego, 
3) urlopu zdrowotnego, 
4) urlopu macierzyńskiego. 

8. Na wniosek nauczyciela zrzeszonego w związku za-
wodowym dodatek motywacyjny może być przyznany 
nauczycielowi po zasięgnięciu opinii zakładowych or-
ganizacji związkowych. 

R o z d z i a ł  4 
Dodatek funkcyjny 

§ 6 
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-

rownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 
1) dyrektorowi    od 200 do 800 zł 
2) wicedyrektorowi  od 100 do 600 zł 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i klas, złożoność zadań wynikających 
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierow-
niczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lo-
kalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła 
funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie, 
2) dla wicedyrektora – dyrektor szkoły. 

§ 7 
1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne, jeżeli 

powierzono im: 
1) funkcję wychowawcy – w wysokości do 45 zł, 
2) funkcję doradcy metodycznego i konsultanta – w 

wysokości do 250 zł, 
3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 25 zł za 

każdego stażystę. 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 

w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz 
warunki ich realizacji, ustala dyrektor szkoły. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 
ust. 1 oraz w § 7 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wy-
chowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to na-
stąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przy-
sługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
podczas przebywania w stanie nieczynnym, w okre-
sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasad-
nicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych 

powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastą-
piło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Dodatki funkcyjne, o którym mowa w ust. 1, nie przy-
sługują za dni nieobecności w pracy z powodu nie-
zdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia spo-
łecznego oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. 

4. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 1. 

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

R o z d z i a ł  5 

Dodatek za warunki pracy 

§ 9 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy 
z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 6 i 
§ 7 rozporządzenia wskazanego w § 1 pkt 8 regula-
minu. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależ-
niona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 

dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, 

o których mowa w ust. 1. 

§ 10 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnie-
niem warunków, o których mowa w § 9, ustala się w 
wysokości: 
1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziec-

ka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 
– w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela, 

2) za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych 
w szkołach podstawowych – w wysokości do 25% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 

3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych z dziećmi upośledzonymi umysłowo 
w stopniu umiarkowanym i znacznym – w wysoko-
ści do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela. 

§ 11 

Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry. 

§ 12 

Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za dni nie-
obecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawo-
wania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodzi-
ny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego oraz podczas urlo-
pu macierzyńskiego. 

R o z d z i a ł  6 
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Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie 
została zrealizowana w warunkach uprawniających do 
dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczy-
ciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązko-
wy wymiar zajęć ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę 
doraźnego zastępstwa, oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w 
tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę 
godzin realizowanego wymiaru godzin. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizo-
wanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w 
ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 

§ 14 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielo-
ne w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w 
których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, 
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia 
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

§ 15 

Dla  ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni usta-
wowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których za-
jęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za 
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 
42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba go-
dzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

§ 16 

Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z powodu: 
1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
2) wyjazdu dzieci na wycieczki i imprezy, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą 

nie dłużej niż tydzień, 
traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane. 

§ 17 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godzi-
ny zastępstw doraźnych wypaca się z dołu. 

R o z d z i a ł  7 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 18 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin w: 
1) SP w Gniechowicach, 
2) SP w Sadkowie, 
3) SP w Małkowicach, 
4) ZSP w Smolcu, 
5) Gimnazjum w Jaszkotlu, 

 i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowa-
nego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnio-
nego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie     46 zł 
2) przy dwóch osobach w rodzinie    61 zł 
3) przy trzech osobach w rodzinie    77 zł 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 92 zł 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: 

 

1) współmałżonka, 
2) dzieci do 18 roku życia oraz dzieci uczące się 

i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do 26 
roku życia, 

3) rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzy-
maniu. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący do-
datek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dy-
rektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek – 
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub 
Burmistrza o zmianie liczby członków rodziny, niena-
leżnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podle-
gają zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspól-
nie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał 
ten dodatek. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przy-
sługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wska-
zanego przez niego pracodawcę. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o 
których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. Na-
uczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi 
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
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8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie trwania stosunku pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społeczne-
go (w tym zasiłek macierzyński), 

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby wojsko-
wej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do służby zawarta była umowa o pra-
cę na czas określony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta 
była zawarta, 

3) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się 
z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 20 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocław-
skich z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr XXV/149/2000 zmie-
niona uchwałami RM z dnia 28 września 2000 r. nr 
XXVI/166/2000, z dnia 29 marca 2001 r. 
nr XXXIV/217/01 oraz uchwałą z dnia 30 grudnia 2002 r. 
nr IV/25/02 w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegó-
łowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ADAM KLIMCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

221 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. 
Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala: 

 
 

§ 1 

Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne położo-
ne w komunalnych domach mieszkalnych i przyznaje się 
najemcom tych lokali pierwszeństwo w ich nabywaniu. 
Nabywanie lokali komunalnych na rzecz najemców tych 
lokali następuje bez przetargu. 

§ 2 

1. Sprzedaż lokali następuje wraz ze sprzedaż ułamko-
wej części budynku, gruntu i innych urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

2. Sprzedaż lokali następuje łącznie z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 
niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu. 

3. W budynku, w którym sprzedawany jest pierwszy 
lokal mieszkalny, sprzedaż tego lokalu oraz sprzedaż 
następnych lokali w tym budynku następuje łącznie ze 
sprzedażą ułamkową części gruntu niezbędnego do 
racjonalnego korzystania z lokalu. 

§ 3 

Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy mająt-
kowi w sposób zgodny z przepisami ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami. 

§ 4 

1. Od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę mająt-
kowego udziela się nabywcom bonifikatę z zastrzeże-
niem ust. 2, 3, 4, w wysokości: 
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– 95% dla lokali sprzedawanych wraz z gruntem 
o powierzchni do 50 m2 gruntu, 

– 90% dla lokali sprzedawanych wraz z gruntem 
o powierzchni powyżej 50 m2 do 200 m2 gruntu, 

– 80% dla lokali sprzedawanych wraz z gruntem 
o powierzchni 200 m2 gruntu. 

2. Jeżeli w budynku znajduje się tylko jeden lokal 
mieszkalny lub w ciągu ostatnich 10 lat został prze-
prowadzony remont kapitalny tego budynku, nabywcy 
udziela się bonifikaty w wysokości 50%. 

3. Jeżeli po 2000 r. w nabywanym lokalu zarządca prze-
prowadził modernizację polegającą na zmianie spo-
sobu ogrzewania, bonifikatę określoną w ust. 1 po-
mniejsza się o 25%. 

4. Jeżeli po 2000 r. w budynku, w którym znajduje się 
nabywany lokal zarządca przeprowadził remont 100% 
powierzchni: 
– dachu krytego dachówką, bonifikatę określoną 

w ust. 1, pomniejsza się o 25%, 
– dachu krytego materiałami bitumicznymi, bonifika-

tę określoną w ust. 1, pomniejsza się o 15%. 
5. Pomniejszeń bonifikaty, o jakich mowa w ust. 3 i 4, 

nie stosuje się – stosuje się jedno, wyższe, pomniej-
szenie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4/2/05 z dnia 4 stycznia 2005 r. stwierdzo-
no nieważność § 4) 

§ 5 

Cena sprzedaży nieruchomości może być rozłożona na 
12 miesięcznych rat. Rozłożona na raty niespłacona 
część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 10% w 
stosunku rocznym. 

§ 6 

Nabywca lokalu ponosi w całości koszty: 

a) przygotowania dokumentacji geodezyjnej nierucho-
mości, 

b) wyceny nieruchomości (lokalu i gruntu), 
c) opłat notarialnych. 

§ 7 

Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne położone w 
budynkach: 
a) niezbędnych dla funkcjonowania miasta, 
b) przeznaczonych na utworzenie komunalnych miesz-

kań socjalnych, 
c) przeznaczonych do modernizacji lub rozbiórki, 
d) podzamcza na Placu Zamkowym. 

§ 8 

Wykaz budynków wyłączonych ze sprzedaży stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr IV/26/2002 Rady Miejskiej 
w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ URBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik  do  uchwały  Rady 
Miejskiej w Pieszycach z dnia 
3 grudnia 2004 r. (poz. 221) 

 
 

LISTA BUDYNKÓW WYŁĄCZONYCH ZE SPRZEDAŻY 
 
 

 Ze względu na zły stan techniczny 
1. ul. Cicha nr 5 
2. ul. Kopernika nr 50 
3. ul. Mickiewicza nr 7 

 
 Budynki kolidujące z planem zagospodarowania lub leżące w pasie rozgraniczającym 
drogi 
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1. ul. Kopernika nr nr 97, 121, 135, 170, 172 
2. ul. Zamkowa nr 25 
3. ul. Kościuszki nr nr 6a, 15 
4. ul. Świdnicka nr 8 
5. Plac Zamkowy nr nr 1–4 

 
 Budynki przeznaczone do zmiany sposobu użytkowania 

1. Kamionki nr 63 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 9 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

20 marca 1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na osiedla 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 56 ust. 1 Statutu
Wrocławia stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w 
brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (t.j. Dz. Urz. Woj. Wro-
cławskiego Nr 213 z 2004 r., poz. 3338) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie podziału 
Wrocławia na osiedla (t.j. Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej Wrocławia z 1996 r. Nr 7, poz. 94) otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr L/1773/02 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/1110/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 
1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na osiedla. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GUT 

 

Załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 9 
grudnia 2004 r. (poz. 222) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 

z dnia 14 grudnia 2004 r. 
w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i 
art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, 
Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, 
poz. 959, Nr 123, poz. 1291, M. P z 2003 r. Nr 51, poz. 804) oraz art. 30 ustawy 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada 
Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się opłatę administracyjną: 
1) za wykonanie wypisu ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Góra oraz z planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta lub gminy Góra 
– 28 zł za pierwszą działkę 

i 14 zł za każdą następną, 
2) za wykonanie wyrysu ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Góra oraz z planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta lub gminy Góra 
– 22 zł za pierwszą działkę 

i 11 zł za każdą następną. 
2. Ustalona w ust. 1 pkt 1 i 2 opłata administracyjna nie 

może być wyższa od kwoty 199,50 zł określoną w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 paździer-
nika 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. 
Nr 46, poz. 794). 

 
 
 
 

§ 2 

1. Opłata administracyjna płatna jest bezpośrednio po 
dokonaniu czynności, o której mowa w § 1, do kasy 
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra. 

2. Płatnikiem opłaty administracyjnej jest podmiot wy-
stępujący z wnioskiem o dokonanie czynności. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XII/91/03 z dnia 28 listopada 2003 
r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskie-
go. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW CIEBIEŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi  

własność Gminy Niemcza 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 i 13 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15,
art. 18, art. 28 ust. 1, art. 1, art. 31, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43, art. 68 
ust. 1 i ust. 3, art. 70, art. 71, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1 i art. 86 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się treść uchwały nr XXI/124/2004 z dnia 
29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospoda-
rowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gmi-
ny Niemcza, w ten sposób, że skreśla się dotychczasową 
treść § 10 i w to miejsce wpisuje się: 
1. Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego zbywanego w trybie bezprzetargo-
wym udziela się bonifikaty w wysokości: 
1) w budynkach mieszkalnych: 

a) 90% – w przypadku jednorazowej zapłaty ceny 
sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej, 

b) 70% – w przypadku gdy zapłata ceny następuje 
w ratach, 

2) we wspólnotach, w których Gmina posiada udział 
w lokalach mieszkalnych: 
a) 93% – w przypadku jednorazowej zapłaty ceny 

sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej, 
b) 73% – w przypadku gdy zapłata ceny następuje 

w ratach, 
3) w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku 

po roku 1990: 
a) 40% – w przypadku jednorazowej zapłaty ceny 

sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej, 
b) 20% – w przypadku gdy zapłata ceny następuje 

w ratach, 

4) ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabyt-
ków obniża się o 20%, 

5) łączna suma przyznanych bonifikat i obniżek nie 
może przekroczyć 95% ceny ustalonej przez rze-
czoznawcę majątkowego. 

2. Wysokość bonifikat obejmuje wartość lokalu 
i współudział w gruncie. 

3. Udzielenie bonifikaty pozbawia Nabywcę prawa do 
zwrotu wpłaconej kaucji mieszkaniowej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4/3/05 z dnia 4 stycznia 2005 r. stwierdzo-
no nieważność § 1 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 3). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Niemcza. 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 JERZY PROKOP 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
z dnia 20 grudnia 2004 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kowarach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 
z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Kowarach uchwala, co następuje: 

 
 

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach zwany dalej 
MOK jest jednostką organizacyjną miasta Kowary, 
a jego status prawny określają obowiązujące przepisy 
o samorządzie gminnym, oraz o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Aktem utworzenia MOK jest uchwała nr XI/67/99 Ra-
dy Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 1999 r. w 
sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji oraz utworzenia instytucji kultury pn.  Miej-
ski  Ośrodek  Kultury  oraz  Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Kowarach. 

§ 2 
1. Siedzibą MOK jest budynek nr 2 przy ul. Szkolnej 

w Kowarach. 
2. MOK prowadzi działalność na obszarze miasta Kowa-

ry i świadczy usługi na rzecz jego mieszkańców. 
3. MOK może także podejmować współpracę z jednost-

kami kultury spoza obszaru miasta Kowary, jeżeli uła-
twi to realizację jej zadań statutowych. 

§ 3 
1. Organizatorem MOK w rozumieniu właściwych prze-

pisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej jest miasto Kowary. 

2. Organizator ujawnia fakt funkcjonowania MOK 
w prowadzonym przez siebie rejestrze instytucji kultu-
ry. 

§ 4 

1. Organizator zapewnia MOK odpowiednie warunki do 
wypełniania statutowych zadań, a w szczególności 
wyposaża ją w środki niezbędne do prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej, zwłaszcza w odpowiedni lokale. 

2. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 
1, Organizator może przekazywać MOK mienie ru-
chome lub nieruchome na zasadach i w trybie okre-
ślonym odrębnymi przepisami. 

§ 5 

Organizator sprawuje nadzór nad działalnością MOK na 
zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

§ 6 

MOK posługuje się nazwą „Miejski Ośrodek Kultury 
w Kowarach”. 

II. Cele i zadania MOK 
§ 7 

MOK zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców miasta 
Kowary, oraz działa w celu rozbudzenia tych potrzeb. 

§ 8 
Cele określone w § 7 MOK realizuje poprzez organizo-
wanie w szczególności: 
– zespołowego uczestnictwa w kulturze, 
– różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
– form indywidualnej działalności kulturalnej, 
– imprez kulturalnych. 

§ 9 
MOK prowadzi działalność instruktażowo-metodyczną, 
która polega na: 
– organizowaniu i współdziałaniu w dokształcaniu 

i doskonaleniu pracowników upowszechniania kultury 
oraz instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, 

– gromadzeniu informacji o działalności kulturalnej na 
obszarze miasta Kowary oraz upowszechnianiu tej 
wiedzy. 

§ 10 
MOK koordynuje działalność kulturalną na obszarze mia-
sta Kowary, a także, w miarę możliwości, udziela pomo-
cy artystom amatorom działającym na tym obszarze. 

§ 11 
MOK może samodzielnie lub wspólnie z innymi podmio-
tami pozyskiwać środki pomocowe z różnych źródeł, w 
szczególności z europejskich funduszy strukturalnych. 

§ 12 
1.  MOK, na zasadach określonych w odrębnych przepi-

sach, może: 
– organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczy-

ty lub konferencje, 
– prowadzić naukę języków obcych, 
– prowadzić impresariat artystyczny, 
– organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjne lub 

turystyczne, 
– prowadzić działalność wydawniczą, 
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– świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fo-
tograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z 
zakresu kultury, 

– prowadzić ogniska artystyczne, 
– prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, 

sprzętu technicznego i innego, 
– organizować imprezy na zlecenie (okolicznościo-

we, rodzinne, obrzędowe), 
– wynajmować pomieszczenia na działalność usłu-

gową. 
2. W zakresie określonym w ust. 1 MOK może prowa-

dzić działalność gospodarcza na zasadach i w trybie 
określonych odrębnymi przepisami. 

§ 13 

MOK zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość 
uczestniczenia  we wszystkich dostępnych dla tych osób 
formach prowadzonej działalności kulturalnej. 

III. Organizacja MOK 
§ 14 

1. Organem MOK jest jej Dyrektor. 
2. Dyrektor kieruje MOK i reprezentuje ją na zewnątrz. 
3. Dyrektor może, spośród osób z lokalnego środowiska 

kultury, a w szczególności pracowników MOK, powo-
łać Radę MOK jako organ o charakterze doradczym. 
Tryb pracy Rady określa Dyrektor odrębnym regula-
minem. 

§ 15 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 
– tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, 
– prowadzenie działalności MOK zgodnie z niniejszym 

statutem i obowiązującymi przepisami, 
– dbałość o mienie MOK oraz o mienie jej powierzone, 

właściwa gospodarka tym mieniem oraz środkami  fi-
nansowymi pozostającymi w dyspozycji MOK, 

– wykonywanie innych zadań, o ile wynika to z obowią-
zujących przepisów lub wymaga tego realizacja kra-
jowej albo europejskiej polityki w zakresie kultury. 

§ 16 

Dyrektor uprawniony jest do składania oświadczeń woli w 
imieniu MOK. 

§ 17 

1. Dyrektor nadaje MOK regulamin określający jego 
wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zasady 
i formy korzystania przez mieszkańców miasta Kowa-
ry z mienia znajdującego się w dyspozycji MOK w za-
kresie uczestniczenia przez nich w życiu kulturalnym 
miasta Kowary. Powyższe zarządzenie podlega 
uprzedniemu zaopiniowaniu przez Organizatora oraz 
związki zawodowe i stowarzyszenia zawodowe i twór-
cze. 

2. MOK nie posiada filii lub oddziałów. 
IV. Gospodarka finansowa MOK 

§ 18 

1. MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w 
ramach posiadanych środków, kierując się zasadą 
efektywności ich wykorzystania. 

2. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest roczny 
plan finansowy sporządzany przez Dyrektora. 

3. Rachunkowość MOK może prowadzić Organizator 
działając w jej imieniu i w ramach wyodrębnionego 
rachunku bankowego. Jeżeli Organizator nie prowadzi 
rachunkowości MOK, to zapewnia MOK środki na jej 
prowadzenie. 

§ 19 
Przychodami MOK są: 
– dotacje Organizatora, innych jednostek samorządu 

terytorialnego lub dotacje z budżetu państwa, 
– wpływy z prowadzonej działalności, w tym z działalno-

ści gospodarczej, o ile taką prowadzi, 
– darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, 
– środki pozyskane ze źródeł, o których mowa w § 11, 
– przychody z innych źródeł. 

V. Przepisy końcowe 
§ 20 

Statut nadaje Rada Miejska w Kowarach. 
§ 21 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie wy-
maganym dla jego nadania. 

§ 22 
Połączenie, podział, likwidacja oraz przekształcenie 
MOK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miej-
skiej w Kowarach. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/120/04 z dnia 30 
grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność słowa „prze-
kształcenie” w § 22). 

§ 23 
Dyrektor umożliwia zainteresowanym zapoznanie się 
z treścią statutu. 

§ 24 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kowary. 

§ 25 
Traci moc uchwała nr XVI/103/00 Rady Miejskiej 
w Kowarach z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania 
Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Kowarach.   

§ 26 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ CWYNAR 
 

226 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
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z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej 

 Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; 
Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 
116, poz. 1203) w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworze do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorcy, wynikających z ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Jawor. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF SASIELA 
 
 
 
 

227 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Jaworze 

 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 

Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Jaworze w poniższym brzmieniu: 

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, zwany 
dalej „Ośrodkiem” utworzony uchwałą nr XII/63/90 Rady 
Narodowej w Jaworze z dnia 26 kwietnia 1990 r. działa 
na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.), 

4) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach sa-
morządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z 
późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 743 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), 

8) niniejszego statutu, 
9) innych właściwych przepisów. 

 

§ 2 

1. Ośrodek jest gminną jednostką budżetową. 
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Jaworze, ul. Legnicka 

12. 

3. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Jawor. 

II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA 
§ 3 
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Ośrodek realizuje zadania w zakresie: 
1) pomocy społecznej, 
2) świadczeń rodzinnych, 
3) przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania do-

datków mieszkaniowych, 
4) zlecone gminie zgodnie z ustaleniem wojewody. 

III. ORGANIZACJA OŚRODKA 
§ 4 

Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a po- 
nadto: 
1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad re-

alizacją zadań przez pracowników; 
2) odpowiada za prawidłowość sporządzenia planów 

dochodów i wydatków oraz za realizację tego planu; 
3) zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowią-

zującymi przepisami na podstawie upoważnienia 
Burmistrza; 

4) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu 
prawa pracy. 

§ 5 

1. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim 
pracowników. 

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządo-
wymi, a ich prawa i obowiązki określają odrębne 
przepisy. 

§ 6 

1. Zadania Ośrodka mogą być realizowane przez jed-
nostki organizacyjne Ośrodka tworzone po wydziele-
niu przez Radę Miejską środków finansowych na ich 
działalność. 

2. W ośrodku funkcjonują następujące działy i jednostki 
organizacyjne: 
1) Dział Pomocy Środowiskowej, w skład którego 

wchodzą: 
a) Sekcja Pracowników Socjalnych, 
b) Sekcja Świadczeń i Rehabilitacji, 

2) Dział Dodatków Mieszkaniowych, 
3) Dział Świadczeń Rodzinnych, 
4) Dział Usług Opiekuńczych, 
5) Dział Finansowo-Księgowy, 
6) Klub Integracji Społecznej, 
7) Dzienny Ośrodek Wsparcia. 

3. Szczegółowy zakres działania Ośrodka podział czyn-
ności określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

Dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez Burmistrza 
Miasta Jawora. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA 
§ 7 

1. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan 
dochodów i wydatków. 

3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie 
z przepisami wynikającymi z rachunkowości budżeto-
wej. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 8 

Zmiany w statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze 
uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w trybie właściwym 
dla jego uchwalania.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jawora. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/101/95 Rady Miejskiej 
w Jaworze z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Jaworze, uchwała nr XVIII/123/99 Rady Miejskiej w Ja-
worze z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, 
uchwała nr XXIII/175/2000 Rady Miejskiej w Jaworze z 
dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF SASIELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomo-
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cy społecznej  w formie  pomocy  doraźnej  albo  okresowej  w postaci  
jednego 
gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 14 i art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXI/189/04 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w po-
staci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole zmienia 
się § 2, który otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 
Wysokość odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów za przyznany gorący posiłek 
uczniom z terenu miasta Jawora przedstawia poniższa tabela:” 

Dochód na osobę w rodzinie ucznia zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

(w procentach) 

Wysokość odpłatności 
ponoszonej przez rodziców 

(w procentach) 
do 150 Bezpłatnie 

powyżej 150 do 180 50% kosztu posiłku 
powyżej 180 100% kosztu posiłku 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF SASIELA 
 

 
 
 
 
 

229 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Jawora 

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

 
 

§ 1 

Plac znajdujący się w Jaworze między ulicą Starojawor-
ską a ulicą Jurija Gagarina otrzymuje nazwę: „Skwer 
imienia Stefana Kisielewskiego”. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 
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§ 3 

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

 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF SASIELA 
 
 
 

230 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 27 grudnia 2004 r. 
zmieniająca uchwałę nr LIII/349/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 
26 września 2002 r.   w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowa-
nia 

mieszkaniowym zasobem Gminy Chocianów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 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; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 
i Nr 168, poz. 1383; z 2003 r. Nr 113, poz. 1069; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LIII/349/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chocianów wprowa-
dza się następującą zmianę: 
1. Rozdział VI pkt 1 załącznika do uchwały nr LIII/349/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie 

z dnia 26 września 2002 r. otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy, którego nie należy prywatyzować: 

 

Lp. Adres Ilość mieszkań Powierzchnia 
w m2 

 1. Chocianów, ul. Dominialna 6 8 283,20 
 2. Chocianów, ul. Fabryczna 17 8 257,25 
 3. Chocianów, ul. Zaułek Fabryczny 1 5 295,40 
 4. Chocianów, ul. Zaułek Fabryczny 3 14 747,01 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
 
 

231 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 27 grudnia 2004 r. 
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zmieniająca uchwałę nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 
12 grudnia 2002 r.   w  sprawie  polityki  czynszowej  dotyczącej  zasobów 

mieszkaniowych Gminy Chocianów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z 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; z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383; z 2003 r. Nr 113, poz. 1069; z 2004 r. Nr 
116, poz. 1203) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie poli-
tyki czynszowej dotyczącej zasobów mieszkaniowych Gminy Chocianów wprowadza się następu-
jącą zmianę: 
1. § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się procentowe zniżki do wyliczenia stawki czynszu z następujących tytułów: 

Lp. Wyszczególnienie Obniżka stawki 
bazowej w % 

 1. Lokal mieszkalny:  
 a) bez centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej 10 
 b) bez łazienki 10 
 c) bez gazu przewodowego 5 
 d) bez instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 10 
 e) bez wyposażenia w w.c. – poza budynkiem 10 
                                        – na korytarzu 5 
 f) kuchnia bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego 5 
 g) w budynku przeznaczonym do rozbiórki 10 
 h) w którym  występują  wady  techniczne  obniżające  jego  wartość  

    użytkową 
5 

 i) położony poniżej I kondygnacji w budynku – parteru  50 
2. Położenie budynku:  
 Położenie budynku na terenie wiejskim Gminy 10 

3. Rok budowy budynku:  
 a) od 1945 roku 10 
 b) w latach 1946–1960 5 

 
2. § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„Suma zniżek określonych w § 7 pkt 3 tabeli pod pozycją: 1a, b, c, d, e, f, g, h, 2 oraz 3a i b 
nie może być wyższa niż 20”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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z dnia 27 grudnia 2004 r. 
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zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  przyznawania 
i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  
dla 

uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVII/291/04 Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulami-
nu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrów-
nywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo 

określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie 
częściowej lub całkowitej refundacji kosztów ponie-
sionych przez ucznia na podstawie przedłożonych 
przez niego oryginałów imiennych faktur lub innych 
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.”. 

 
§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Mia-
sta. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 2 listopada 2004 r. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCA RADY 

 EWA CZESZEJKO-SOCHACKA 

 
 
 

233 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

na terenie gminy Trzebnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 
późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy: 

 
 

§ 1 

Ustala stawkę opłaty adiacenckiej, na terenie gminy 
Trzebnica, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spo-
wodowanego: 
1. budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wyso-

kości 35% różnicy między wartością, jaką nierucho-
mość miała przed wybudowaniem urządzeń infra-
struktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość 
na po ich wybudowaniu, 

2. podziałem nieruchomości, w wyniku którego nastąpi 
wzrost jej wartości, w wysokości 35% różnicy wartości 
nieruchomości. 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 CZESŁAW CZTERNASTEK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 25 listopada 2004 r. 
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w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 
poz. 139 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLVII/409/02 Rady 
Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Radwanice – tereny aktywności gospodarczej, Rada Gminy Święta Katarzyna 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 
Przedmiot uchwały 

§ 1 
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny ak-
tywności gospodarczej, w granicach określonych na 
rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do 
uchwały. 

2. Plan jest wyrażony w formie tekstu i rysunku planu. 
Tekst stanowi treść niniejszej uchwały; rysunek planu 
jest załącznikiem graficznym.  

3. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi pu-
bliczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
a także terenów niezbędnych do wytyczenia ście-
żek rowerowych; 

3) terenów do realizacji celów publicznych oraz linii 
rozgraniczających te tereny; 

4) granic i zasad zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
oraz linii rozgraniczających te tereny; 

6) lokalnych warunków, zasad i standardów kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, 
w tym również linii zabudowy i gabarytów obiek-
tów; 

7) zasad i warunków podziału terenów na działki bu-
dowlane, a także maksymalnych lub minimalnych 
wskaźników intensywności zabudowy; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów, w tym zakazu zabudowy wynikających 
z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kul-
turowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospoda-
rowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów 
rolnych. 

4. Plan zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe. Ustale-
nia ogólne dotyczą całego obszaru objętego planem; 
ustalenia szczegółowe dotyczą poszczególnych tere-
nów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczonych symbolem funkcji.  

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

  1) plan – zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywno-
ści gospodarczej, uchwaloną niniejszą uchwałą; 

  2) rysunek planu – rysunek w skali 1:2000 stanowiący 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały; 

  3) teren – teren wyodrębniony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji; 

  4) linia rozgraniczająca – linię rozgraniczającą tereny o 
różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

  5) linia podziału wewnętrznego terenu – linię podziału 
wewnętrznego terenów o tej samej funkcji i tych sa-
mych zasadach zagospodarowania; 

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linię ograniczają-
cą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków; 

  7) teren mieszkalnictwa jednorodzinnego – teren, na 
którym  mogą  być  realizowane  budynki  jednoro-
dzinne z wbudowanymi usługami podstawowymi; 

  8) teren zabudowy jednorodzinnej i usług – teren na 
którym mogą być realizowane: 
a) budynki jednorodzinne, 
b) budynki jednorodzinne z wbudowanymi usługami 

nieuciążliwymi, 
c) budynki usługowe z usługami nieuciążliwymi, 

z możliwością lokalizowania mieszkań funkcyj-
nych; 

  9) usługi nieuciążliwe – działalność usługową niepowo-
dującą przekroczenia dopuszczalnych norm emisji 
hałasu i zanieczyszczeń określonych  
w przepisach szczególnych; 

10) usługi podstawowe – działalność usługową przezna-
czoną dla mieszkańców obszaru objętego planem i 
niepowodującą przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji hałasu i zanieczyszczeń dla zabudowy miesz-
kaniowej określonych w przepisach szczególnych; 

11) usługi wbudowane – pomieszczenia usługowe wbu-
dowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego; 

12) funkcja podstawowa – przeznaczenie terenu ustalo-
ne jako dominujące na danym terenie; 

13) funkcja uzupełniająca – przeznaczenie terenu uzu-
pełniające lub wzbogacające funkcję podstawową; 

14) mieszkanie funkcyjne – mieszkanie dla osób prowa-
dzących działalność, lub związanych z działalnością 
prowadzoną na terenie o funkcji podstawowej innej 
niż mieszkaniowa, pod warunkiem uzyskania zgody 
właściwego inspektora sanitarnego; 
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15) wskaźnik intensywności zabudowy – wartość stosun-
ku sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej  do powierzchni tej działki; 

16) przepisy szczególne – przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

17) drogi wewnętrzne – drogi niezaliczane do dróg pu-
blicznych wymienionych w § 11 ust. 1, które stano-
wią współwłasność wszystkich właścicieli nierucho-
mości, dla których korzystanie z nich jest konieczne, 
lub własność gminy. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego 
uchwałą 

§ 3 

1. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym: 
  1) granice obszaru objętego uchwałą; 
  2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

lub różnych zasadach zagospodarowania, z za-
strzeżeniem § 10 ust. 2; 

  3) funkcje terenów oznaczone symbolami; 
  4) klasy dróg; 
  5) strefy ochrony linii energetycznych napowietrz-

nych – 20kV i 110kV, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 
pkt 1c; 

  6) strefę ochrony magistrali wodociągowej Ø 500; 
  7) obszary okresowych zalewów wód rzeki Szalonej, 

z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 9; 
  8) obszary stanowisk archeologicznych; 
  9) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 
10) obszar, na którym dopuszcza się zainwestowanie 

po uprzednim uregulowaniu warunków gruntowo-
wodnych. 

2. Ustala się następujące funkcje terenów: 
1) teren aktywności gospodarczej – oznaczony sym-

bolem AG; 
2) teren usług – oznaczony symbolem U; 
3) teren zabudowy jednorodzinnej i usług – oznaczo-

ny symbolem MN/U; 
4) teren zabudowy jednorodzinnej – oznaczony sym-

bolem MN; 
5) teren kolejowy – oznaczony symbolem KK; 
6) teren obsługi komunikacji samochodowej – ozna-

czony symbolem KS; 
7) teren wody otwartej i rowów melioracyjnych – 

oznaczony symbolem W; 
  8) teren zieleni parkowej – oznaczony symbolem 

ZP; 
  9) teren zieleni izolacyjnej – oznaczony symbolem 

ZI; 
10) teren zieleni niskiej – oznaczony symbolem ZN; 
11) teren lasu – oznaczony symbolem RL; 
12) teren urządzeń elektroenergetycznych – ozna-

czony symbolem EE; 
13) teren urządzeń odprowadzania ścieków – ozna-

czony symbolem NO; 
14) teren urządzeń odprowadzania wód opadowych – 

oznaczony symbolem ND; 
15) teren drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego 

– oznaczony symbolem KGP; 

16) teren drogi klasy głównej – oznaczony symbolem 
KG; 

17) teren drogi klasy zbiorczej – oznaczony symbo-
lem KZ; 

18) teren drogi klasy lokalnej – oznaczony symbolem 
KL; 

19) teren drogi klasy dojazdowej – oznaczony sym-
bolem KD;  

20) teren drogi gospodarczej – oznaczony symbolem 
KDg; 

21) teren drogi pieszo-jezdnej – oznaczony symbo-
lem KDp. 

§ 4 

Ustala się następujące zasady i warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego i zdrowia ludzi: 
1. We wszystkich działaniach należy stosować się do 

przepisów szczególnych dotyczących ochrony środo-
wiska. 

2. Całość obszaru objętego planem położona jest 
w depresji w stosunku do wody Q 1% rzek Odry 
i Oławy, i jest obszarem potencjalnego zagrożenia 
powodzią oraz w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 320 – „Pradolina rzeki Odry”, dla któ-
rego ustala się: 
1) obowiązek wyposażenia wszystkich terenów zain-

westowania w sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; 

2) zakaz gromadzenia środków chemicznych i innych 
w sposób mogący zanieczyścić wody; 

3) zakaz lokalizowania wysypisk, składowisk oraz 
obiektów związanych z składowaniem, utylizacją 
lub gospodarczym wykorzystaniem odpadów 
i surowców wtórnych. 

3. Dla obszaru występowania okresowych zalewów wód 
rzeki Szalonej, ustala się: 
1) należy wyznaczyć, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi, strefę zalewową wód powodziowych rzeki 
Szalonej; 

2) zakaz lokalizowania inwestycji mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko; określonych w 
przepisach szczególnych;  

3) zakaz stosowania nawozów chemicznych; 
4) zakaz lokalizowania wszelkich składowisk; 
5) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej; 
6) zakaz zmiany ukształtowania terenu, z wyjątkiem 

robót związanych z zabezpieczeniem przed powo-
dzią; 

7) zabrania się grodzenia terenu w odległości 2 m 
od brzegu rzeki Szalonej; 

8) wskazane jest wykonanie systemu wałów prze-
ciwpowodziowych na całej długości rzeki Szalo-
nej; 

9) w przypadku określenia strefy, o której mowa w 
pkt 1, dopuszcza się zmianę przebiegu granicy 
ww. obszaru. 

  4. Ścieki bytowe i przemysłowe należy odprowadzać 
zgodnie z ustaleniami podanymi w § 9 ust. 8. 

  5. Wody opadowe należy odprowadzać zgodnie 
z ustaleniami podanymi w § 9 ust. 9. 
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  6. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, 
przemysłowych i poprodukcyjnych należy prowadzić 
zgodnie z ustaleniami podanymi w § 9 ust. 15. 

  7. Tereny niezainwestowane i nieutwardzone należy 
zagospodarować jako tereny zielone. 

  8. Drzewostan istniejący należy maksymalnie zacho-
wać i poddać stałej pielęgnacji. 

  9. Do celów grzewczych należy stosować systemy 
i paliwa proekologiczne. 

10. Nawierzchnie jezdni, parkingów i placów manewro-
wych należy uszczelnić, a wody z tych powierzchni 
odprowadzać do kanalizacji deszczowej za pośred-
nictwem separatorów olejów i benzyn. 

11. Należy stosować się do przepisów szczególnych 
w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych.  

12. Dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko należy przeprowadzić, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 

§ 5 

Granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie: 
1. Ustala się następujące strefy ochrony obiektów infra-

struktury technicznej, których zasady i warunki zago-
spodarowania określają przepisy szczególne, 
a wszelkie działania w tych strefach należy uzgadniać 
z właściwym zarządcą infrastruktury: 
1) strefa ochrony napowietrznej linii energetycz-

nej 20 kV o szerokości 12 m – po 6 m od osi linii, 
w obrębie której: 
a) obowiązują przepisy szczególne,  
b) zakazuje się nasadzania drzew, z wyjątkiem 

drzew niskopiennych, 
c) w przypadku skablowania ww. linii energetycz-

nej ustalenia zawarte w pkt 1 tracą moc,  
2) strefa ochrony napowietrznej linii energetycz-

nej 110 kV o szerokości 40 m – po 20 m od osi li-
nii, w obrębie której: 
a) obowiązują przepisy szczególne, 
b) zakazuje się lokalizowania obiektów kubaturo-

wych, nasadzania drzew, z wyjątkiem drzew ni-
skopiennych, 

3) strefa ochrony sieci gazowej średniego ciśnie-
nia relacji Wrocław – Stanowice, w obrębie której: 
a) obowiązują przepisy szczególne, 
b) zakazuje się lokalizowania zabudowy w pasie  

o szerokości 3 m, po 1,5 m od osi gazociągu, z 
wyjątkiem stacji transformatorowych, dla któ-
rych odległość ta nie może być mniejsza niż 5 
m od osi gazociągu, 

4) strefa ochrony magistrali wodociągowej Ø 500 
o szerokości 10 m, po 5 m od osi magistrali, 
w obrębie której zakazuje się lokalizowania zabu-
dowy, 

5) strefa ochrony kolektora kanalizacji sanitarnej 
Ø 225 o szerokości 4 m, po 2 m od osi kolektora, 
w obrębie której zakazuje się lokalizowania zabu-
dowy.  

2. Ustala się obszar występowania okresowych za-
lewów wód rzeki Szalonej, dla którego zasady i wa-
runki zagospodarowania określają przepisy szczegól-
ne oraz ustalenia zawarte w § 4 ust. 3. 

3. Ustala się strefę ochrony biologicznej i dostępu 
do rowów melioracyjnych szerokości 1,5 m, w ob-
rębie której zakazuje się zadrzewiania, zakrzewiania i 
grodzenia terenu.  

4. Dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 
– „Pradolina Odry” zasady i warunki zagospodaro-
wania określają przepisy szczególne oraz ustalenia 
zawarte w § 4 ust. 2. 

5. Dla obszaru stanowisk archeologicznych zasady 
i warunki zagospodarowania określają przepisy 
szczególne oraz ustalenia zawarte w § 6. 

§ 6 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturo-
wego: 
1. Na obszarze opracowania znajdują się następujące 

stanowiska archeologiczne określone na rysunku pla-
nu:  
– nr 4/8/81-29AZP, 
– nr 5/9/81-29AZP, 
– nr 6/10/81-29AZP, 
– nr 12/16/81-29AZP, 
– nr 13/17/81-29AZP, 
– nr 14/18/81-29AZP, 
– nr 15/19/81-29AZP, 
– nr 16/20/81-29AZP, 
dla których wprowadza się następujące wymogi kon-
serwatorskie:  
1) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji w obszarze 

stanowiska archeologicznego pod warunkiem 
uzgodnienia wszelkich działań inwestycyjnych 
z właściwym organem służby ochrony zabytków; 

2) inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ziem-
nych robót budowlanych w obrębie stanowiska ar-
cheologicznego w trybie prac konserwatorskich i 
prowadzenia w razie potrzeby ratowniczych badań 
archeologicznych metodą wykopaliskową przez 
uprawnionego archeologa i pod nadzorem właści-
wego organu służby ochrony zabytków. 

2. Z uwagi na występowanie stanowisk archeologicznych 
na obszarze objętym uchwałą, wszelkie roboty ziem-
ne poprzedzające zamierzenia inwestycyjne  należy 
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 7 

Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania  terenów. 
1. Na terenach  przeznaczonych pod funkcję aktywności 

gospodarczej oznaczonych symbolem AG ustala się:  
1) zabudowę o wysokości: 

a) dla budynków przemysłowych, hurtowych itp. z 
dachami płaskimi – do 12 m mierzoną od po-
ziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi 
dachu,  

b) dla budynków przemysłowych, hurtowych itp. z 
dachami stromymi – do 15 m mierzoną od po-
ziomu terenu do poziomu kalenicy, 

c) w przypadkach uzasadnionych procesem tech-
nologicznym dopuszcza się większą wysokość 
budynków niż określona w ppkt a i b, 

d) dla budynków biurowo-socjalnych i mieszkań 
funkcyjnych – do trzech kondygnacji nadziem-
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nych; w przypadku zastosowania dachów stro-
mych, trzecią kondygnację należy umieścić w 
poddaszu, 

e) dla obiektów masztowych nie ustala się wyso-
kości; 

2) w budynkach lokalizowanych w sąsiedztwie tere-
nów kolejowych należy zastosować rozwiązania 
konstrukcyjne i materiały budowlane eliminujące 
uciążliwości wynikające z tego sąsiedztwa; 

3) lokalizację   obiektów   masztowych   antenowo--
przekaźnikowych pod warunkiem:  
a) lokalizowania tych obiektów w odległości od te-

renów zabudowy mieszkaniowej – nie mniejszej 
niż 300 m, 

b) lokalizowania tych obiektów w odległości od te-
renów kolejowych – większej niż wynosi ich wy-
sokość, 

c) niepowodowania przez urządzenia przekaźni-
kowe montowane na obiektach masztowych  
zakłóceń łącznościowych na linii kolejowej, 

d) uzyskania pozytywnych uzgodnień z właściwy-
mi organami określonymi w przepisach szcze-
gólnych, szczególnie z organami nadzoru ruchu 
lotniczego; 

4) zakaz  lokalizowania w sąsiedztwie terenów kole-
jowych działalności przemysłowo-składowej mogą-
cej stanowić potencjalne zagrożenia dla ruchu ko-
lejowego;  

5) na każdej wydzielonej działce należy przeznaczyć 
min. 15% jej powierzchni na zieleń; 

6) wzdłuż granic poszczególnych posesji należy 
wprowadzić pas zieleni izolacyjnej, zimozielonej – 
wielopiętrowej, o szerokości min. 5 m, z wyjątkiem 
granic posesji przylegających do terenów kolejo-
wych, wzdłuż których zakazuje się lokalizowania 
zieleni wysokiej w pasie o szerokości min. 15 m; 

7) dla posesji leżących w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolejowych wprowadza się zakaz stoso-
wania od strony linii kolejowej ogrodzeń mogących 
przewodzić prąd elektryczny powstały wskutek wy-
ładowań na trakcji elektrycznej linii kolejowej; 

8) placom składowym i manewrowym oraz parkingom 
należy nadać nawierzchnie utwardzone, a wody z 
tych placów odprowadzać do kanalizacji  desz-
czowej  za  pośrednictwem separatorów 

substancji chemicznych; w przypadku placów 
i parkingów lokalizowanych w sąsiedztwie tere-
nów kolejowych należy nawierzchniom tych pla-
ców nadać spadek zapewniający spływ wód 
deszczowych w kierunku przeciwnym od terenów 
kolejowych; 

  9) dopuszcza się lokalizowanie dróg: 
a) dojazdowych obsługujących wydzielone dział-

ki, pod warunkiem że szerokość drogi 
w liniach rozgraniczających nie będzie mniej-
sza niż 10 m,  

b) lokalnych obsługujących teren, pod warun-
kiem że szerokość drogi w liniach rozgrani-
czających nie będzie mniejsza niż 12 m; 

10) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
a) 25 stanowisk na 100 zatrudnionych w usłu-

gach o charakterze niematerialnym – do 

100 zatrudnionych dopuszcza się zmniejsze-
nie do 15 stanowisk. 

b) 20 stanowisk dla klientów na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej usług. 

c) w zależności od charakteru działalności od-
powiednią liczbę miejsc dla pojazdów cięża-
rowych oraz niezbędny plac manewrowy, 

d) przyjmuje się dla samochodów osobowych 
wskaźnik powierzchni parkingowej brutto 
(w tym miejsce postojowe, droga dojazdowa, 
zieleń) wynoszący minimum 20,0 m2/1 stano-
wisko; 

11) zakazuje się wznoszenia obiektów o charakterze 
prowizorycznym, z wyjątkiem obiektów obsługu-
jących budowy oraz tymczasowych kiosków han-
dlowych; 

12) dopuszcza się lokalizowanie na terenach wła-
snych: 
a) garaży i budynków gospodarczych wolno sto-

jących, 
b) obiektów małej architektury, 
c) elementów  reklamowych i informacyjnych; 

13) dopuszcza się lokalizowanie na terenie własnym, 
niezbędnych dla inwestycji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, 

14) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie 
zapewnienia dostępu do dróg publicznych przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2. Na terenach  przeznaczonych pod funkcję usługową 
oznaczonych symbolem U ustala się: 
1) zabudowę o wysokości nieprzekraczającej 12 m 

mierzoną od poziomu terenu do najwyżej położo-
nej krawędzi dachu oraz trzech kondygnacji nad-
ziemnych; w przypadku zastosowania dachów 
stromych trzecią kondygnację należy umieścić 
w poddaszu; 

2) dopuszcza się lokalizowanie dróg dojazdowych 
obsługujących wydzielone działki, pod warunkiem, 
że szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie  
będzie mniejsza niż 10 m; 

3) na każdej wydzielonej działce należy przeznaczyć 
min. 20% jej powierzchni na zieleń, 

4) niezbędną ilość miejsc parkingowych wynikającą z 
prowadzonej działalności należy zapewnić na te-
renie własnym; 

5) zakazuje się wznoszenia obiektów o charakterze 
prowizorycznym, z wyjątkiem obiektów obsługują-
cych budowy oraz tymczasowych kiosków handlo-
wych; 

6) dopuszcza się lokalizowanie na terenach wła-
snych: 
a) garaży i budynków gospodarczych wolno stoją-

cych, 
b) obiektów małej architektury; 
c) elementów reklamowych i informacyjnych, 

7) dopuszcza się lokalizowanie na terenie własnym 
niezbędnych dla inwestycji urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

8) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie 
zapewnienia dostępu do dróg publicznych 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

3. Na terenach przeznaczonych na cele zabudowy  jed-
norodzinnej oznaczonej symbolem MN oraz na cele 
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zabudowy jednorodzinnej i usług oznaczonej symbo-
lem MN/U ustala się: 
1) zabudowę do dwóch kondygnacji nadziemnych, z 

dachami stromymi – w tym druga kondygnacja w 
poddaszu; 

2) wskaźnik intensywności zabudowy do 1,0 – dla 
każdej wydzielonej działki; 

3) na każdej wydzielonej działce należy przeznaczyć 
min. 30% jej powierzchni na zieleń, 

4) dopuszcza się lokalizowanie dróg dojazdowych 
obsługujących wydzielone działki, pod warunkiem, 
że szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie 
będzie mniejsza niż 10 m; 

5) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach po-
szczególnych terenów odpowiedniej liczby miejsc 
postojowych, lecz nie mniej niż: 
a) 25 stanowisk na 100 zatrudnionych w usługach 

o charakterze niematerialnym – do 
100 zatrudnionych dopuszcza się zmniejszenie 
do 15 stanowisk, 

b) 20 stanowisk dla klientów na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej usług, 

c) w zależności od charakteru działalności odpo-
wiednią liczbę miejsc dla pojazdów ciężaro-
wych oraz niezbędny plac manewrowy, 

d) przyjmuje się dla samochodów osobowych 
wskaźnik powierzchni parkingowej brutto 
(w tym miejsce postojowe, droga dojazdowa, 
zieleń) wynoszący minimum 20,0 m2/1 stano-
wisko; 

6) zakazuje się wznoszenia obiektów o charakterze 
prowizorycznym, z wyjątkiem obiektów obsługują-
cych budowy oraz tymczasowych kiosków handlo-
wych; 

7) dopuszcza się lokalizowanie na terenach wła-
snych: 
a) garaży i budynków gospodarczych wolno stoją-

cych, 
b) obiektów małej architektury, 
c) elementów reklamowych i informacyjnych; 

8) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie za-
pewnienia dostępu do dróg publicznych przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowę. 

4. Usytuowanie zabudowy powinno mieścić się 
w nieprzekraczalnych liniach zabudowy wynoszących: 
1) od linii rozgraniczającej drogi klasy głównej ruchu  

przyspieszonego oznaczonej symbolem KGP: 
a) dla obiektów aktywności gospodarczej i usłu-

gowych – 20 m,  
b) dla budynków mieszkalnych – 40 m, 
c) dla mieszkań funkcyjnych zlokalizowanych przy 

obiektach aktywności gospodarczej – 40 m; 
2) od linii rozgraniczającej drogi klasy głównej ozna-

czonej symbolem KG: 
a) dla obiektów usługowych – 15 m, 
b) dla budynków mieszkalnych – 40 m, 
c) dla mieszkań  funkcyjnych  zlokalizowanych  

przy  obiektach usługowych – 40 m; 
3) od linii rozgraniczającej drogi klasy zbiorczej 

oznaczonej symbolem KZ – 10 m; 
4) od linii rozgraniczającej drogi klasy lokalnej ozna-

czonej symbolem KL  – 8 m; 
5) od linii rozgraniczającej drogi klasy dojazdowej 

oznaczonej symbolem KD – 6 m;  

6) od linii rozgraniczającej terenów kolejowych ozna-
czonych symbolem KK: 
a) dla obiektów aktywności gospodarczej, w tym 

obiektów infrastruktury technicznej – 15 m, z 
zastrzeżeniem ppkt c), 

b) dla mieszkań funkcyjnych zlokalizowanych przy 
obiektach aktywności gospodarczej – 40 m, 

c) odległości obiektów wymienione w ppkt a) i b) 
nie dotyczą obiektów masztowych, dla których 
warunki lokalizacji ustalono w § 7 ust. 1 pkt 3; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wymienione w pkt 
od 1 do 5 nie dotyczą obiektów infrastruktury tech-
nicznej takich jak stacje transformatorowe, pom-
pownie ścieków itp., dla których dopuszcza się lo-
kalizację w odległości od zewnętrznej krawędzi 
jezdni, określonej w przepisach szczególnych. 

5. Wyznacza się obszar, oznaczony na rysunku planu, 
na którym dopuszcza się zainwestowanie po uprzed-
nim uregulowaniu warunków gruntowo- 
-wodnych. 

6. Warunki i zasady zagospodarowania terenów prze-
znaczonych pod urządzenia infrastruktury technicz-
nej, zieleń izolacyjną, lasy i zieleń niską podano 
w Rozdziale III – ustalenia szczegółowe. 

§ 8 

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane. 
1. Linie podziału wewnętrznego terenów o tym samych 

funkcjach i zasadach zagospodarowania pozostawia 
się do określenia przez inwestorów pod warunkiem, 
że wydzielone działki na terenie: 
1) zabudowy jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 

MN 
a) o zabudowie w układzie wolno stojącym będą 

miały powierzchnię nie mniejszą niż 700 m2, 
b) o zabudowie w układzie bliźniaczym będą miały 

powierzchnię nie mniejszą niż 450 m2, 
c) o zabudowie w układzie szeregowym będą mia-

ły powierzchnię nie mniejszą niż 250 m2, 
2) zabudowy jednorodzinnej i usług, oznaczonym 

symbolem MN/U 
a) o zabudowie w układzie wolno stojącym będą 

miały powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m2, 
b) o zabudowie w układzie bliźniaczym będą miały 

powierzchnię nie mniejszą niż 800 m2, 
c) o zabudowie w układzie szeregowym będą mia-

ły powierzchnię nie mniejszą niż 500 m2, 
3) usług, oznaczonym symbolem U będą miały po-

wierzchnię nie mniejszą niż 1000 m2; 
4) aktywności gospodarczej, oznaczonym symbolem 

AG będą miały powierzchnie nie mniejszą niż 
1000 m2; 

5) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej 
będą miały powierzchnię niezbędną dla tej funkcji. 

2. W celu podziału obszaru objętego uchwałą na tereny 
o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospo-
darowania oraz wewnętrznego podziału terenów nale-
ży w przypadkach koniecznych dokonać scalenia 
gruntów zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie wewnętrznych dróg kla-
sy dojazdowej na terenach przeznaczonych na funk-
cje: 
1) aktywności gospodarczej oznaczonej symbolem 

AG, 
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2) usługowe oznaczone symbolem U, 
3) zabudowy jednorodzinnej i usług oznaczonej sym-

bolem MN/U, 
4) zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem 

MN, 
5) obsługi komunikacji samochodowej oznaczonej 

symbolem KS. 
4. Drogi wymienione w ust. 5 stanowić będą współwła-

sność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla któ-
rych korzystanie z nich jest konieczne, lub własność 
gminy. 

§ 9 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 
1. Linie rozgraniczające dróg oznaczone na rysunku są 

równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbroje-
nia technicznego. Projektowane sieci należy prowa-
dzić w obrębie linii rozgraniczających dróg. 

2. Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach 
odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1, przy 
zachowaniu zasad zabudowy i zagospodarowania te-
renów określonych w § 7.  

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury   
technicznej jako towarzyszących inwestycjom, na te-
renach własnych inwestorów. 

4. Realizacja układu komunikacyjnego powinna obej-
mować realizację uzbrojenia w infrastrukturę tech-
niczną. 

5. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód desz-
czowych, gaz, energię elektryczną, energię cieplną i 
sieć telefoniczną oraz lokalizacji innych urządzeń 
technicznych na obszarze objętym uchwałą wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właściwych 
dysponentów tych urządzeń. 

6. Lokalizację w sąsiedztwie terenów kolejowych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, prowadzenie sieci 
uzbrojenia technicznego wzdłuż terenów kolejowych 
lub przechodzenie tymi sieciami przez tereny kolejo-
we należy uzgadniać z właścicielami tych terenów. 

7. W zakresie zaopatrzenia w wodę i realizacji syste-
mów wodociągowych ustala się: 
1) dostawę wody z magistrali wodociągowej Ø 500 

relacji Mokry Dwór – Oława, na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci; 

2) dodatkowe spięcie planowanej sieci wodociągowej 
z istniejącą na terenie Radwanic rozdzielczą siecią 
wodociągową; 

3) budowę sieci wodociągowej na terenach objętych 
planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej uło-
żonej zgodnie z ustaleniami wymienionymi w ust. 
1–6; 

4) rozbudowę istniejącej i planowanej sieci wodocią-
gowej w układzie pierścieniowym, zapewniającym 
ciągłość dostawy wody; 

5) wprowadza się strefę ochrony dla magistrali wodo-
ciągowej Ø 500, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 1 pkt 5. 

8. W zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków 
bytowych i  przemysłowych ustala się: 
1) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszyst-

kich obszarów zainwestowania; 
2) odprowadzenie ścieków z obszaru objętego pla-

nem systemem grawitacyjno-tłocznym do istnieją-

cej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza ob-
szarem objętym planem w obrębie miasta Siech-
nice, na warunkach określonych przez zarządcę 
oczyszczalni; 
a) z części obszaru położonego na zachód od 

planowanej drogi oznaczonej symbolem KZ – 
do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej w obrębie wsi Radwanice, 

b) z części obszaru położonego na wschód od 
drogi wymienionej w pkt 2 a) – poprzez realiza-
cję układu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej 
bezpośrednio do oczyszczalni ścieków wymie-
nionej w pkt 2), 

3) obowiązek wstępnego oczyszczania ścieków 
przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych 
wartościach zanieczyszczeń przed ich wprowa-
dzeniem do kanalizacji; 

4) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami wymienionymi w ust. 1–6; 

5) budowę pompowni kanałowych ścieków sanitar-
nych, stosownie do potrzeb: 
a) na terenie oznaczonym w planie symbolem 

NO,  
b) na terenach dróg określonych w planie liniami 

rozgraniczającymi, 
c) na terenach oznaczonych w planie symbolem 

ZN i ZI, 
d) na terenach własnych inwestora; 

6) wprowadza się strefę ochrony kolektora kanalizacji 
sanitarnej Ø 225, dla której ustalenia podano w § 5 
ust. 1 pkt 5. 

9. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się: 
1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 

wszystkich terenów zainwestowania; 
2) przy realizacji kanalizacji deszczowej należy 

uwzględnić  ustalenia wymienione w ust. 1–6; 
3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-

chodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, 
na terenach własnych inwestora; 

4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, 
na których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w pkt 3); 

5) odprowadzenie wód deszczowych do rowów me-
lioracyjnych oraz do rzeki Szalonej, na warun-
kach określonych przez zarządców tych cieków. 

10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz 
kształtowania systemów elektroenergetycznych usta-
la się: 
1) zasilanie terenów objętych planem z istniejących 

linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
lub poprzez wyprowadzenie nowych linii elektro-
energetycznych średniego napięcia z kierunku 
GPZ – Zacharzyce; 

2) dopuszcza się korzystanie ze źródeł elektroener-
getycznych będących w dyspozycji innych przed-
siębiorstw energetycznych; 

3) przy realizacji linii elektroenergetycznych kablo-
wych średniego i niskiego napięcia należy 
uwzględnić ustalenia wymienione w ust. 1–6; 

4) budowę stacji transformatorowych lokalizowa-
nych na terenach oznaczonych w planie symbo-
lem EE, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci; 
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5) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji trans-
formatorowych, niewymienionych w pkt 4), na te-
renach własnych inwestora; 

6) obowiązek skablowania linii napowietrznych 
średniego napięcia na terenach zabudowy jedno-
rodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami; 

7) wykonanie sieci niskiego i średniego napięcia 
według zaleceń właściciela sieci, z uwzględnie-
niem istniejących stacji transformatorowych 
i istniejących sieci energetycznych; 

8) z uwagi na kolizję istniejącej stacji transformato-
rowej R-2120 z planowanym poszerzeniem drogi 
klasy lokalnej oznaczonej symbolem KL,  wska-
zane jest przeniesienie stacji na teren oznaczony 
symbolem EE zlokalizowany przy ul. Szkolnej; 

9) obowiązek zachowania stref ochrony napowietrz-
nych linii energetycznych 20 kV oraz dwutorowej 
linii napowietrznej 110 kV (S171/S101 i 
S120/119), dla których ustalenia  podano w § 5 
ust. 1 pkt 1) i 2). 

11. W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz kształtowania 
sieci gazowej ustala się: 
1) dostawę gazu z istniejących, na terenie wsi Rad-

wanice, przewodów gazowych – po spełnieniu 
technicznych warunków przyłączenia określonych 
przez zarządcę sieci; 

2) dopuszcza się przełożenie istniejących przewo-
dów gazowych na odcinkach kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci; 

3) wprowadza się strefę ochrony gazociągu śred-
niego ciśnienia relacji Wrocław – Stanowice, dla 
której ustalenia podano w § 5 ust. 1 pkt 3; 

4) przy realizacji rozdzielczej sieci gazowej należy 
uwzględnić ustalenia wymienione w ust. 1–6. 

12. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 
się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła oraz wykorzy-

stanie energii elektrycznej, gazu i olejów lekkich 
do celów grzewczych; 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń; 

3) dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych 
systemów ogrzewania, pod warunkiem nienaru-
szenia przepisów szczególnych dotyczących 
ochrony środowiska; 

4) modernizację istniejących kotłowni stosujących 
paliwo stałe, poprzez zmianę czynnika 
grzewczego na paliwa ekologiczne; 

5) dostawę energii cieplnej z elektrociepłowni 
Czechnica, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci; 

6) przy realizacji sieci energii cieplnej, o której mo-
wa w pkt 5), należy uwzględnić ustalenia wymie-
nione w ust. 1–6. 

13. W zakresie zaopatrzenia w połączenia telekomuni-
kacyjne ustala się: 
1) rozbudowę istniejących sieci telekomunikacyj-

nych; 
2) dopuszcza się wprowadzenie innego operatora 

sieci telekomunikacyjnej; 

3) przy realizacji sieci telekomunikacyjnej należy 
uwzględnić ustalenia zawarte w ust. 1–6. 

14. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
1) dopuszcza się zarurowanie lub zmianę przebiegu 

rowów, na warunkach określonych przez zarząd-
cę rowów; 

2) w przypadku występowania sieci drenarskich na 
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, 
wszelkie działania inwestycyjne należy poprze-
dzić kompleksową przebudową systemu odwad-
niającego tereny, uzgodnioną z zarządcą urzą-
dzeń melioracyjno-drenarskich; 

3) wprowadza się strefę ochronną dla rowów melio-
racyjnych, dla której obowiązują ustalenia zawar-
te w § 5 ust. 3; 

4) w przypadku zarurowania rowów ustalenia doty-
czące strefy, o której mowa w pkt 3) tracą moc, a 
teren tego rowu dopuszcza się przeznaczyć, za 
zgodą zarządcy rowów, na funkcję sąsiadującą z 
tym rowem. 

15. W zakresie usuwania odpadów ustala się: 
1) odpady przemysłowe, poprodukcyjne i komunal-

ne należy usuwać w sposób zgodny z przepisami 
szczególnymi; 

2) odpady bytowe należy usuwać w sposób zgodny 
z gminnym systemem gospodarki odpadami. 

§ 10 

Ustalenia w zakresie komunikacji. 
1. Na cele komunikacji w obszarze objętym uchwałą 

przeznacza się następujące  tereny: 
1) teren drogi klasy głównej ruchu  przyspieszonego, 

oznaczony symbolem KGP – szerokość w liniach 
rozgraniczających minimum 50 m; 

2) teren drogi klasy głównej oznaczony symbolem 
KG – szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 30 m; 

3) teren drogi klasy zbiorczej oznaczony symbolem 
KZ – szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 20 m; 

4) teren drogi klasy lokalnej oznaczony symbolem 
KL; 
a) obsługującej tereny aktywności gospodarczej 

i usług – szerokości w liniach rozgraniczających 
minimum 15 m,  

b) obsługującej tereny zabudowy jednorodzinnej 
i usług oznaczone symbolem MN/U oraz zabu-
dowy jednorodzinnej oznaczone symbolem MN 
– szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 12 m, 

5) teren drogi klasy dojazdowej oznaczony symbolem 
KD; 
a) obsługującej tereny aktywności gospodarczej – 

szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 12 m, 

b) obsługującej tereny zabudowy  jednorodzinnej i 
usług oznaczone symbolem MN/U oraz tereny 
zabudowy jednorodzinnej oznaczone symbo-
lem MN – szerokość w liniach rozgraniczają-
cych minimum 10 m, 

6) teren drogi klasy dojazdowej oznaczony symbolem 
1KD – szerokość w liniach rozgraniczających mi-
nimum 6 m; 
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7) teren drogi gospodarczej oznaczony symbolem 
KDg – szerokość w liniach rozgraniczających mi-
nimum 4 m; 

8) teren drogi pieszo-jezdnej oznaczony symbolem 
KDp – szerokości w liniach rozgraniczających mi-
nimum 4 m. 

2. Dopuszcza się inny przebieg linii rozgraniczających 
dróg klasy lokalnej i dojazdowej niż pokazano na ry-
sunku planu, pod warunkiem zachowania skrzyżowań 
z drogą klasy głównej i drogą klasy głównej ruchu 
przyspieszonego takich jak pokazano na rysunku pla-
nu. 

3. W przypadku wprowadzenia innego niż pokazano na 
rysunku planu, układu dróg klasy lokalnej i dojazdowej  
zastosowanie mają przepisy szczególne dotyczące 
projektowania dróg i ustalenia, w zależności od klasy 
dróg, zawarte w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności budowy placu manewro-
wego jego wymiary nie mogą być mniejsze niż: 
a) na terenach zabudowy jednorodzinnej i usługo-

wych – 20 m x 20 m, 
b) na terenach aktywności gospodarczej – 30 m x 30 

m. 
5. Dla wszystkich dróg wymienionych w ust. 1 oraz pla-

ców manewrowych i parkingów należy: 
1) nawierzchnię uszczelnić w celu zapobieżenia infil-

tracji do ziemi substancji ropopochodnych; 
2) wody opadowe odprowadzać do kanalizacji desz-

czowej lub do rowów melioracyjnych poprzez se-
paratory olejów i benzyn. 

6. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości dróg w liniach 
rozgraniczających w przypadku występowania ograni-
czeń wynikających z istniejącego zagospodarowania 
terenu, z wyjątkiem dróg na terenach oznaczonych w 
planie symbolem AG. 

7. Na drogach biegnących w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów kolejowych lub krzyżujących się z tymi tere-
nami zakazuje się instalowania świateł drogowych w 
kolorach stosowanych w sygnalizacji kolejowej.   

8. Wszelkie działania dotyczące budowy, przebudowy 
lub modernizacji dróg publicznych należy uzgadniać z 
właściwymi zarządami dróg, a w przypadku skrzyżo-
wania dróg z terenami kolejowymi, z właściwym orga-
nem PKP. 

§ 11 

Dla realizacji celów publicznych ustala się tereny: 
1) dróg publicznych oznaczone w planie symbolami 

KGP, KG, KZ, KL, KD i KDg; 
2) urządzeń elektroenergetycznych oznaczone w planie 

symbolem EE; 
3) urządzeń służących do odprowadzenia ścieków ozna-

czone w planie symbolem NO; 
4) urządzeń służących do odprowadzenia wód opado-

wych oznaczone w planie symbolem ND; 
5) zieleni izolacyjnej oznaczone w planie symbolem ZI; 
6) dopuszcza się realizację celów publicznych związa-

nych z usługami publicznymi, na terenach oznaczo-
nych symbolami MN/U, U i AG. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe 
dotyczące terenów wydzielonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funk-
cjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczonych  

symbolami 
§ 12 

Dla terenu oznaczonego symbolem AG ustala się: 
1) funkcja podstawowa: aktywność gospodarcza – dzia-

łalność o charakterze przemysłowym, składowym, 
usługowym, usługowo-produkcyjnym, obsługi komuni-
kacji samochodowej, w tym motele itp.; 

2) funkcja uzupełniająca:  
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, rzemiosła 

itp., 
b) urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) mieszkanie funkcyjne towarzyszące funkcji pod-

stawowej; 
3) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

stan środowiska należy przeprowadzić, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko; 

4) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-
tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 1; 

5) zabudowę należy sytuować z zachowaniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy określonych w ustaleniach 
zawartych  w § 7 ust. 4; 

6) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-
dowiska kulturowego podano w § 6; 

7) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane ustalono w § 8; 

8) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalono w § 9; 

9) zakazuje się wprowadzania zjazdów bezpośrednich z 
terenu na drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego; 

10) zakazuje się włączania dróg wewnętrznych do drogi 
klasy głównej ruchu przyspieszonego i drogi klasy 
głównej. 

§ 13 

Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się: 
  1) funkcja podstawowa – usługi nieuciążliwe; 
  2) funkcja uzupełniająca:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna towarzy-
sząca funkcji podstawowej, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej; 
  3) na terenach przyległych do drogi klasy głównej – ul. 

Wrocławskiej, zaleca się lokalizowanie usług zwią-
zanych z obsługą samochodów – np. parkingi z 
obiektami towarzyszącymi; 

  4) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-
tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 2; 

  5) zabudowę należy sytuować z zachowaniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy określonych 
w ustaleniach zawartych w § 7 ust. 4; 

  6) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-
dowiska kulturowego podano w § 6; 

  7) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane ustalono w § 8; 

  8) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalono w § 9; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 8 –  643  – Poz. 234 

  9) zakazuje się wprowadzania zjazdów bezpośrednich 
z terenu na drogę klasy głównej ruchu przyspieszo-
nego i  na drogę klasy głównej – ul. Wrocławska; 

10) zakazuje się włączania dróg wewnętrznych do drogi 
klasy głównej ruchu przyspieszonego i drogi klasy 
głównej. 

§ 14 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U ustala się: 
1) funkcja podstawowa – usługi nieuciążliwe; 
2) funkcja uzupełniająca:  

a) zabudowa jednorodzinna towarzysząca funkcji 
podstawowej, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-

tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 2; 
4) zabudowę należy  sytuować  z zachowaniem nieprze-

kraczalnych linii zabudowy określonych w § 7 ust. 4; 
5) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-

dowiska kulturowego podano w § 6; 
6) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-

lane ustalono w § 8; 
7) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej ustalono w § 9. 

§ 15 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2 U ustala się: 
1) funkcja podstawowa - usługi nieuciążliwe; 
2) funkcja uzupełniająca:  

a) zabudowa jednorodzinna towarzysząca funkcji 
podstawowej, 

b) mieszkania funkcyjne, 
c) urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-
tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 2; 

4) zabudowę należy  sytuować  z zachowaniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy określonych w § 7 ust. 4; 

5) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-
dowiska kulturowego podano w § 6; 

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane ustalono w § 8; 

7) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalono w § 9; 

8) zakazuje się zjazdów bezpośrednich z terenu na dro-
gę klasy głównej – ul. Wrocławską. 

§ 16 

Dla terenu oznaczonego symbolem MN/U ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zabudowa jednorodzinna 

i usługi o charakterze nieuciążliwym, realizowana jako  
zabudowa w układzie szeregowym, bliźniaczym i wol-
no stojącym; 

2) funkcja uzupełniająca:  
a) uprawy ogrodnicze, w tym szklarniowe, sadowni-

cze, szkółkarskie itp., 
b) urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-
tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 3; 

4) zabudowę należy sytuować z zachowaniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy określonych w § 7 ust. 4; 

5) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-
dowiska kulturowego podano w § 6; 

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane ustalono w § 8, 

7) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalono w § 9. 

§ 17 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN/U ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zabudowa jednorodzinna 

i usługi o charakterze nieuciążliwym; 
a) zabudowa w układzie szeregowym, bliźniaczym 

i wolno stojącym, 
b) dopuszcza się lokalizację zbiornika wodnego 

o powierzchni do 500 m2, z zastrzeżeniem ustaleń 
dotyczących obszaru okresowych zalewów wód 
rzeki Szalonej, wymienionych w § 4 ust. 3; 

2) funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury tech-
nicznej; 

3) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-
tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 3; 

4) zabudowę należy sytuować z zachowaniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy określonych w § 7 ust. 4; 

5) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-
dowiska kulturowego podano w § 6; 

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane ustalono w § 8; 

7) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalono w § 9. 

§ 18 

Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala się: 
1) funkcja podstawowa - zabudowa jednorodzinna; 

a) zabudowa w układzie szeregowym, bliźniaczym 
i wolno stojącym, 

b) dopuszcza się wbudowane usługi podstawowe; 
2) funkcja uzupełniająca: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej; 
3) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształ-

tować zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 3; 
4) zabudowę należy sytuować z zachowaniem nieprze-

kraczalnych linii zabudowy określonych w § 7 ust. 4; 
5) zasady i warunki wynikające z potrzeb ochrony śro-

dowiska kulturowego podano w § 6; 
6) zasady i warunki podziału terenów na działki budow-

lane ustalono w § 8; 
7) zasady i warunki obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej ustalono w § 9. 

§ 19 

Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala się:  
1) funkcja podstawowa – zieleń parkowa; 
2) dopuszcza się lokalizację małej architektury parkowej, 

boisk do gier małych oraz oświetlenie terenu; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.  

§ 20 

Dla terenu oznaczonego symbolem ZI ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zieleń izolacyjna wielopiętrowa, 

z zakazem lokalizacji obiektów kubaturowych; 
2) funkcja uzupełniająca:   

a) ścieżki rowerowe szerokości min. 2 m, 
b) urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 21 
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Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZI ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zieleń izolacyjna – strefa  

ochrony biologicznej i dostępu dla rowu melioracyjne-
go o szerokości min. 3 m, dla której ustalenia podano 
w § 5 ust. 3; 

2) funkcja uzupełniająca – ścieżka rowerowa szerokości 
min. 1,5 m. 

§ 22 

Dla terenu oznaczonego symbolem ZN ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zieleń niska; 
2) funkcja uzupełniająca – urządzenia infrastruktury 

technicznej; 
3) dla terenów wymienionych w pkt 1, przyległych do 

torów kolejowych ustala się: 
a) dopuszcza się lokalizację drogi technologicznej 

i dostępu do terenów kolejowych szerokości min. 3 
m,  

b) zakaz lokalizowania magistrali wodociągowych 
o średnicy większej niż Ø 1620, 

c) zakaz lokalizowania gazociągów – w odległości 
mniejszej niż wynosi strefa poziomego zasięgu 
awaryjnego wybuchu gazu, 

d) w przypadku prowadzenia wzdłuż torów kolejo-
wych napowietrznej i kablowej sieci energetycznej 
zastosowanie mają przepisy szczególne. 

§ 23 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZN ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zieleń niska – łąki, z dopusz-

czeniem lokalizacji urządzeń hydrotechnicznych; 
2) funkcja uzupełniająca – uprawy ogrodnicze i szkółkar-

skie z dopuszczeniem lokalizacji obiektów budowla-
nych obsługujących tę funkcję;  

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy usługowej 
związanej z obsługą komunikacji samochodowej; 

4) teren leży w obrębie obszaru występowania okreso-
wych zalewów wód rzeki Szalonej, dla której obowią-
zują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3. 

§ 24 

Dla terenu oznaczonego symbolem ZN (AG) ustala się: 
1) funkcja podstawowa – zieleń niska; 
2) dopuszcza się, po uregulowaniu warunków gruntowo-

wodnych, zainwestowanie na cele aktywności gospo-
darczej, dla której ustalenia podano w § 12. 

§ 25 

Dla terenu oznaczonego symbolem RL ustala się: 
1) funkcja podstawowa – las, z zakazem lokalizacji 

obiektów kubaturowych, z wyjątkiem obiektów obsłu-
gujących las; 

2) funkcja uzupełniająca:  
a) rekreacja, 
b) drogi gospodarcze, 
c) ścieżki rowerowe. 

§ 26 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 W ustala się: 
1) funkcja podstawowa – wody otwarte – rzeka Szalona; 
2) wprowadza się obszar występowania okresowych 

zalewów wód rzeki Szalonej dla którego ustalenia 
podano w § 4 ust. 3. 

§ 27 

Dla terenu oznaczonego symbolem W ustala się: 
1) funkcja podstawowa – rowy melioracyjne; 
2) wprowadza się strefę ochronną, dla  której ustalenia 

podano w § 5 ust. 3; 
3) dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych, na 

warunkach określonych przez zarządcę rowów; 
4) w przypadku zarurowania rowów ustalenia dotyczące 

strefy, o której mowa w pkt 2) tracą moc, a teren tego 
rowu dopuszcza się przeznaczyć, za zgodą zarządcy 
rowów, na funkcję sąsiadującą z tym rowem. 

§ 28 
Dla terenu oznaczonego symbolem EE ustala się: 
1) funkcja podstawowa – urządzenia elektroenergetycz-

ne – stacje transformatorowe; 
2) istniejące stacje transformatorowe słupowe zlokalizo-

wane na terenach oznaczonych symbolem MN/U, MN 
należy przekształcić nadając im formę budynków z 
dachami stromymi lub formę kontenerów; 

3) dla istniejącej stacji transformatorowej nr 2121 oraz 
przepompowni ścieków, zlokalizowanych przy 
ul. Dębowej ustala się dojazd od tej ulicy po wykona-
niu przepustu na rowie melioracyjnym. 

§ 29 

Dla terenu oznaczonego symbolem NO ustala się:  
funkcja podstawowa – urządzenie do odprowadzania 
ścieków bytowych i komunalnych – przepompownia. 

§ 30 

Dla terenu oznaczonego symbolem ND ustala się:  
funkcja podstawowa – urządzenie do odprowadzania wód 
opadowych, przepompownia. 

§ 31 

Dla terenu oznaczonego symbolem KS ustala się: 
1) funkcja podstawowa – obsługa komunikacji samocho-

dowej, stacja benzynowa; 
2) funkcja uzupełniająca:  

a) usługi gastronomiczne, handlowe,  motelowe słu-
żące obsłudze ruchu samochodowego, 

b) urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) zakazuje się zjazdów bezpośrednich z terenu na dro-

gę klasy głównej ruchu  przyspieszonego. 

§ 32 

Dla terenu oznaczonego symbolem KK ustala się: 
1) funkcja podstawowa – komunikacja kolejowa; 
2) funkcja uzupełniająca – urządzenia i obiekty obsługu-

jące komunikację kolejową. 

§ 33 

Dla  terenu oznaczonego symbolem KGP ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga klasy głównej ruchu 

przyspieszonego; 
2) funkcja uzupełniająca – podziemne urządzenia infra-

struktury technicznej; 
3) parametry techniczne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 50 m, 
b) dwie jezdnie szerokości min. 7 m, każda o dwóch 

pasach ruchu; 
4) zakazuje się zjazdów bezpośrednich z terenów przy-

ległych do drogi; 
5) warunkiem realizacji drogi jest jednoczesne:  
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a) dokonanie zmiany przebiegu drogi klasy zbiorczej 
relacji Radwanice – Zacharzyce, 

b) wykonanie  pasów zieleni izolacyjnej na terenach 
oznaczonych symbolem ZI, 

c) wykonanie, w przypadkach niezbędnych, ekranów 
akustycznych. 

§ 34 

Dla  terenu oznaczonego symbolem KG ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga klasy głównej; 
2) funkcja uzupełniająca: 

a) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) ścieżka rowerowa szerokości min. 2 m; 

3) parametry techniczne: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 30 m, 
b) jedna  jezdnia szerokości min. 7 m, dwa pasy ru-

chu; 
4) zakazuje się zjazdów bezpośrednich z terenów przy-

ległych do drogi, z wyjątkiem z terenu oznaczonego 
symbolem KS; 

5) po zrealizowaniu drogi klasy głównej ruchu przyspie-
szonego, o której mowa w § 33, wskazana jest zmia-
na klasy głównej na klasę zbiorczą drogi. 

§ 35 

Dla terenu oznaczonego symbolem KZ ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga klasy zbiorczej; 
2) funkcja uzupełniająca: 

a) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) ścieżka rowerowa szerokości min. 2 m, 

3) parametry techniczne:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, 
b) jedna jezdnia szerokości min. 7 m, dwa pasy ru-

chu, obustronnie chodniki szerokości min. 1,5 m, 
4) obustronnie pas zieleni szerokości min. 1,5 m ze 

szpalerem drzew.  

§ 36 

Dla terenu oznaczonego symbolem KL ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga klasy lokalnej; 
2) funkcja uzupełniająca: 

a) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) ścieżka rowerowa szerokości min. 2 m; 

3) parametry techniczne dla dróg obsługujących tereny 
aktywności gospodarczej i usług: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m, 
b) jedna jezdnia szerokości min. 7 m, dwa pasy ru-

chu,  
c) obustronnie chodniki szerokości min. 1,5 m, 
d) obustronnie pas zieleni szerokości min. 1,5 m ze 

szpalerem drzew; 
4) parametry techniczne dla dróg obsługujących tereny  

zabudowy jednorodzinnej i usług  oznaczone symbo-
lem MN/U oraz zabudowy mieszkaniowej oznaczonej 
symbolem MN: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m, 
b) jedna jezdnia szerokości min. 6 m, dwa pasy ru-

chu,  
c) obustronnie chodniki szerokości min. 1,5 m,  
d) pas zieleni szerokości min. 1,0 m ze szpalerem 

drzew. 

§ 37 

Dla terenu oznaczonego symbolem KD ustala się: 

1) funkcja podstawowa – droga klasy dojazdowej; 
2) funkcja uzupełniająca: 

a) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) ścieżka rowerowa szerokości min. 1,5 m; 

3) parametry techniczne:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,   
b) jedna jezdnia szerokości min. 6 m, dwa pasy ru-

chu,  
c) obustronnie chodniki szerokości min. 1,5 m,  
d) pas zieleni ze szpalerem drzew, szerokości min. 

1,5 m; 
4) w przypadku wprowadzenia dróg klasy dojazdowej na 

terenach aktywności gospodarczej, drogom należy 
nadać parametry: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 

10 m, 
b) jedna jezdnia szerokości 7 m, dwa pasy ruchu,  
c) chodniki szerokości min. 1,5 m, 
d) ścieżka rowerowa szerokości min. 2 m; 

5) dla istniejących dróg klasy dojazdowej dopuszcza się 
nienormatywną szerokość drogi w liniach rozgranicza-
jących, w przypadku występowania ograniczeń wyni-
kających z istniejącego zagospodarowania terenu. 

§ 38 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KD ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga klasy dojazdowej; 
2) funkcja uzupełniająca – podziemne urządzenia infra-

struktury technicznej; 
3) parametry techniczne:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m,   
b) jedna jezdnia szerokości 5 m, dwa pasy ruchu, jedno-

stronnie chodnik szerokości min. 1,0 m, 

§ 39 

Dla terenu oznaczonego symbolem KDg ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga gospodarcza pieszo- 

-jezdna; 
2) funkcja uzupełniająca – podziemne urządzenia infra-

struktury technicznej; 
3) parametry techniczne – szerokość w liniach rozgrani-

czających min. 4 m. 

§ 40 

Dla terenu oznaczonego symbolem KDp ustala się: 
1) funkcja podstawowa – droga pieszo-jezdna; 
2) funkcja uzupełniająca: podziemne urządzenia infra-

struktury technicznej; 
3) parametry techniczne: szerokość w liniach rozgrani-

czających min. 4 m. 
R o z d z i a ł  4 

Przepisy końcowe 
§ 41 

Tracą moc w odniesieniu do obszaru objętego niniejszą 
uchwałą dotychczasowe ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice 
uchwalonego uchwałą nr XII/84/99 Rady Gminy Święta 
Katarzyna z dnia 25 czerwca 1999 r. 

§ 42 
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Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% służącą 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 43 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta 
Katarzyna. 

§ 44 

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

 LEOPOLD GOMUŁKIEWICZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady 
Gminy Święta Katarzyna z dnia 
25 listopada 2004 r. (poz. 234) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 
z dnia 1 grudnia 2004 r. 
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w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zawonia 

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

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy drodze publicznej położonej 
w obrębie wsi Zawonia, obejmującej niżej wymienione 
działki geodezyjne na arkuszu nr 1 mapy ewidencyjnej: 
– działki nr: 545/4, 545/3, 545/1, 550/8, 550/7, 550/3, 

550/4, 550/5, 550/1, 551/2 i 546/2 otrzymują nazwę 
ulicy – ŁĄKOWA, 

zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączniku ma-
powym nr 1. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
w Zawoni. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 FRANCISZEK BORYCKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Zawonia z dnia 1 grud-
nia 2004 r. (poz. 235) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 1 grudnia 2004 r. 
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w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  określającego  wysokość stawek  
wynagrodzenia  zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania do-
datków do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obli-
czania i wypłacania   wynagrodzenia   za  godziny   ponadwymiarowe  i  
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania na-
gród i innych świadczeń   wynikających   ze   stosunku   pracy   nauczy-
cieli   w   szkołach 

prowadzonych przez Samorząd Gminy Zawonia 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), w 
związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisami rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania 
wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczenio-
wą, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do do-
datku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, 
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przy-
znania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania 
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę 
lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 ze zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

 
 

§ 1 

Uchwala się regulamin określający wysokość stawek 
wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania na-
gród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Samorząd 
Gminy Zawonia. 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w 
roku 2005, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym 
i niepełnym wymiarze godzin.  

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby 
osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przelicze-
niowych wynikających z zatrudnienia osób 
w niepełnym wymiarze zajęć.  

§ 3 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe wa-
runki przyznawania, obliczania i wypłacania:  
1) wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku za wysługę lat,  
4) dodatku funkcyjnego,  
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw,  
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,  
7) dodatku za stopień specjalizacji, 
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

R o z d z i a ł  II 

TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN 

§ 4 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych, opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
zajęć ustala się  z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2a i 4a Kar-
ty Nauczyciela według następujących norm: 
1. Nauczyciele przedszkoli pracujących 

z grupami dzieci 6-letnich   22 godz./tygod. 
2. Nauczyciele szkół podstawowych 

i gimnazjów        18 godz. 
3. Wychowawcy świetlic szkolnych 26 godz. 
4. Nauczyciele – bibliotekarze bibliotek 

szkolnych        30 godz. 
5. Nauczyciele – pedagodzy   20 godz. 
6. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczy-
ciela tj. 27 godz./tygodniowo nie może mieć godzin 
ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych 
zastępstw. 

7. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły  obniża się tygo-
dniowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 2 w 
zależności od wielkości szkoły oraz warunków pracy 
od 3 do 7 godz. tygodniowo. 

§ 5 

Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy 
nauczyciela, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach 
lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodnio-
wych. 

§ 6 
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Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 
obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom 
dokształcającym się – dyrektor może ustalić czterodnio-
wy tydzień pracy – jeżeli to nie przeszkodzi w organizacji 
pracy szkoły. 

R o z d z i a ł  III 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 

§ 7 

1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia 
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wy-
kazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć 
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych 
i warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, 
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy sta-
nowiących podstawę przyznania dodatku za warunki 
pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania 
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniają-
cych do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39 z 2000 
r., poz. 455 ze zm.).  

2. W 2005 roku nie przewiduje się środków na podwyż-
szenie minimalnych stawek wynagrodzenia określo-
nych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania  

§ 8 

Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia 
nawiązania stosunku pracy. 

§ 9 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania 
stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z 
pierwszym dniem roku szkolnego następującego po 
roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy 
stopień awansu.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia kalendarzowego 
innych przyczyn następuje z pierwszym dniem naj-
bliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przy-
czyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego mie-
siąca kalendarzowego. 

3. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu 
zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a Karty Nauczycie-
la zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z 
dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku 
kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy 
stopień awansu. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi mie-
sięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli 
pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. 

2. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być 
ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, 
wypłaca się z dołu, w ostatnim tygodniu miesiąca. 

§ 11 

Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem mie-
siąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie 
lub rozwiązanie stosunku pracy. 

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK MOTYWACYJNY 
§ 12 

1. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielom 
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego wyni-
kającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela. 

2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek 
w zwiększonej wysokości w ramach posiadanych 
środków finansowych. 

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego w zwiększonej wysokości jest uzyskanie 
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, a w szczególności:  
  1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promo-
cji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach 
itp.,  

  2) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z rodzicami,  

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

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

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

  6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodo-
wych, 

  7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,  
  8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność po-

wierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych 
urządzeń szkolnych,  

  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i 
pedagogicznej,  

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 
służbowych,  

11) przestrzeganie dyscypliny pracy,  
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela a w szczególności:  

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

b) udział w pracach komisji przedmiotowych 
i innych,  

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły,  

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły.  

4. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół decydują w szczególności następujące kryteria:  
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1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi szkoły, 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 

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

gacenia majątku szkolnego,  
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz 

umiejętność ich właściwego wykorzystania na 
cele szkoły,  

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

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szko-
ły:  
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

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

cieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych,  

c) polityka kadrowa,  
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,  
e) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli,  
f) podejmowanie innych działań mających na celu 

promowanie szkoły;  
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowaw-

czej szkoły/placówki:  
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sporto-

we, artystyczne w skali regionu, województwa, 
kraju,  

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadze-
nie programów autorskich, innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych 
rozwiązań metodycznych,  

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez 
rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-
wawczych, podejmowanie efektywnych działań 
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom 
społecznym,  

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,  

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział 
w imprezach, konkursach i przeglądach organi-
zowanych przy współpracy z instytucjami spo-
łeczno-kulturalnymi,  

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły 
i Samorządem Uczniowskim.  

§ 13 

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na doda-
tek motywacyjny dla nauczyciela w wysokości 3% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, a dla dyrektorów 
szkół do 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów, 
dla wicedyrektora do 40% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 14 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane 
kryteria w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadni-
czego.  

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być 
przyznany na okres  od 1 miesiąca do 12 miesięcy.  

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje 
wójt  na okres od 1 do 12 miesięcy w wysokości do 
50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.  

§ 15 

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa 
po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, 
zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić 
do pół roku.  

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas niere-
alizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przeby-
wania nauczyciela na: 
1) urlopie dla poratowania zdrowia,  
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.  

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie:  
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,  
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden mie-

siąc. 
§ 16 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły ma-
cierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której 
nauczyciel uzupełnia etat.  

2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 
Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrek-
tor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po 
zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.  

§ 17 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.  

R o z d z i a ł  V 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ  LAT 
§ 18 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela 
prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy 
art. 33. ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 
118, poz. 1112 ze zm.) oraz § rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r., o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.  

2. Prawo do dodatku i jego wysokość są uzależnione od 
okresu zatrudnienia. 
Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku 
za wysługę wlicza się także inne okresy, jeżeli  
z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu 
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 1% 
wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, po-
czynając od czwartego roku pracy wysokości 4% wy-
nagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 
1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 
miesięcznego wynagrodzenia. 

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:  
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-

rzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej 
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stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpi-
ło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca.  

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w 
pełnej wysokości także w okresie przebywania na-
uczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.  

R o z d z i a ł  VI 

DODATEK FUNKCYJNY 
§ 19 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze 
ustanowione w statucie szkół przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości do 50% wynagrodzenia za-
sadniczego, dla wicedyrektora do 40% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, 
którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w za-
stępstwie.  

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 
szkoły  przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
trzech miesiącach zastępstwa.  

§ 20 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje 
wójt a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmu-
jących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny 
przyznaje dyrektor szkoły. 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się 
za: 
1) warunki organizacyjne, m.in.: 

a) liczbę oddziałów,  
b) liczbę zastępców,  
c) zmianowość,  
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;  

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:  
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środ-

kami finansowymi,  
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,  
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 

działalności gospodarczej szkoły,  
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze 

ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) 
i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami,  

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szko-
ły;  

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:  
a) wyniki klasyfikacji rocznej, 
b) wyniki egzaminów,  
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawo-

dach.  

§ 21 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:  
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 

45,- zł miesięcznie. 

2) sprawowania funkcji wychowawcy klasy, w wyso-
kości 45,- zł miesięcznie. 

§ 22 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 
19 ust. 1 i 2 oraz w § 20 ust. 1 i 2, powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowni-
czego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli po-
wierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 19 i w § 20, 
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania 
zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wyna-
grodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym nauczy-
ciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, 
wychowawstwa lub – funkcji z innych powodów, a je-
żeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia.  

3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § 19 ust. 1–3, nie wyłącza prawa do dodatku, o któ-
rym mowa w § 20 ust. 1 i 2.  

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia.  

R o z d z i a ł  VII 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 23 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub do-
raźnego zastępstwa nauczyciela.  

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązko-
wy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego 
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego  przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizo-
wanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w 
ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 1/2 godziny pomija się, a co najmniej 1/2 go-
dziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 24 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w 
środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy.  
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2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela 
lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, 
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w 
środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 
lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Na-
uczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, 
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wy-
nagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie or-
ganizacyjnym.  

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie 
zrealizowane i wypłaca się z dołu.  

R o z d z i a ł  VIII 

WYNAGRODZENIA ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

§ 25 

Nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego 
inspektora pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. 

R o z d z i a ł  IX 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 26 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjal-
nego  funduszu  nagród za osiągnięcia dydaktyczno--
wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.  

2. W budżetach szkół tworzy się specjalny fundusz na-
gród w wysokości nie mniej niż 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznacze-
niem na wypłaty nagród  dyrektorów szkół  i organu 
prowadzącego. 

§ 27 

Nagrody, o których mowa w § 17, są przyznawane 
w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nagroda może być przyznana w innym ter-
minie.  

§ 28 

1. Nagrody przyznaje:  
l) dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedago-

giczną – dla nauczycieli szkół, 
2) wójt – dla dyrektorów. 

§ 29 

Nagroda, o której mowa w § 25, może być przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co naj-
mniej po 1 z 3 następujących kryteriów:  

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w 

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

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

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

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne lub środowiskowe,  

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą 
w klasie lub szkole, w szczególności przez organi-
zowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,  

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe,  

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami,  

2) w zakresie pracy opiekuńczej:  
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowan-

kom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub pato-
logicznych,  

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie 
i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i 
alkoholizmu,  

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, policją, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów pa-
tologii społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży,  

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub pla-
cówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub pla-
cówki z rodzicami,  

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:  
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia 

zawodowego,  
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodo-

wej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela.  

§ 30 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzy-
muje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego tecz-
ce akt osobowych.  

§ 31 

1. Niezależnie od nagrody dyrektora szkoły, nauczyciel 
może otrzymać w danym roku nagrody: ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora 
oświaty  lub organu prowadzącego. 

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od 
nagrody organu prowadzącego.  

3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 100% śred-
niego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.  

4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi do 
150% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.  

R o z d z i a ł  X 
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DODATEK ZA STOPIEŃ SPECJALIZACJI 
§ 32 

1. I stopień specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje 
trenerskie drugiej klasy     – 30 zł. 

2. II stopień specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje 
trenerskie pierwszej klasy    – 47 zł. 

3. III stopień specjalizacji zawodowej lub kwalifikacje 
trenerskie klasy mistrzowskiej   – 66 zł. 

R o z d z i a ł  XI 

DODATEK MIESZKANIOWY 
§ 33 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi  
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu i 
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowa-
nego stanowiska i jest uzależniony od ilości osób w 
rodzinie. 
1) 1 osoba      58 zł 
2) 2 osoby      72 zł 
3) 3 osoby      88 zł 
4) 4 i więcej osób  102 zł 

2. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz 
wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz 
dzieci uczących się i rodziców pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu. 

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy 
w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie okre-
ślają – pracodawcę, który będzie im wypłacał ten do-
datek. 

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje Dy-
rektor Szkoły na wniosek nauczyciela, a dyrektorowi 
Wójt Gminy. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkaniowego, 
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie, 
b) pobierania zasiłku społecznego, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby wojsko-
wej – w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do służby wojskowej zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypła-
ca się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa ta była zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego. 

R o z d z i a ł  XII 

DODATEK WIEJSKI 

§ 34 

1. Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu 

i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowa-
nia tego stanowiska w wysokości 10% jego wynagro-
dzenia zasadniczego. Wypłacany jest z dołu. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresach wyszczególnionych w § 32 pkt 6. 

R o z d z i a ł  XIII 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 35 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują nauczy-
cielom za prowadzenie:  
1) zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym w wysokości 

stawki godzinowej wynikającej z osobistego zasze-
regowania zwiększonej o 20% 

R o z d z i a ł  XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36 

1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyso-
kości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w 
danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli za-
trudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć 
skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej 
liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazo-
wej, określonej dla pracowników państwowej sfery 
budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. A i art. 6 ust. 
1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.  

2. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia 
każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości od-
pisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalo-
nego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okre-
su zatrudnienia nauczyciela w danym roku. 

3. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 
dokonuje się odpisu za zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich 
emerytur i rent, na podstawie średniej wysokości 5% 
odpisu na jednego nauczyciela w województwie dol-
nośląskim ustalonym przez Centrale ZUS wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2004 roku. 

4. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 3, łącznie 
z naliczonymi odpisami na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych  na pozostałych pracowników oraz 
emerytów i rencistów – byłych pracowników, stanowią 
jeden fundusz w szkole. 

§ 37 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysłu-
gują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z 
wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo 
klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości 
bez względu na wymiar zajęć.  

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodze-
nie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej 
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w 
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sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodze-
nia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn-
kowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737).  

§ 38 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a także za 
inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepi-
sów nie przysługuje wynagrodzenie.  

2. Nauczycielom wykonującym obowiązki radnego przy-
sługuje zwolnienie od pracy zawodowej w celu brania 
udziału w pracach organów gminy bez prawa do wy-
nagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Za zgodą 
pracodawcy może nastąpić odpracowanie czasu po-
święconego na zadania związane z funkcją radnego 
(Dz. U. Nr 60, poz. 281 z 1996 r. Rozporządzenie Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej). 

3. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przyczyn 
określonych w ust. 1 i 2 ustala się dzieląc wszystkie 
składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.  

4. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę 
dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w 
ust. 2.  

§ 39 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pra-
cy przed upływem roku szkolnego, na który został usta-
lony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin za-
jęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że 
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na 
wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi 
prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy 
tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 
3 Karty Nauczyciela.  

§ 40 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
mają zastosowanie przepisy zawarte w Karcie Nauczy-
ciela i Kodeksie Pracy. 

§ 41 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi  
organizacjami nauczycielskich związków zawodowych: 
Pozytywna opinia: 
1. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Trzeb-

nicy, Ognisko nr 9 w Zawoni. 
2. Zarządu Województwa Dolnośląskiego Forum Związ-

ków Zawodowych.  

§ 42 

Traci moc uchwała nr XV/103/2000 Rady Gminy 
w Zawoni z dnia 22 września 2000 r. w sprawie zasad  
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych składników wynagro-
dzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przy-
znawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 43 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 44 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 1 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawoni 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 110 
ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze 
zmianami) Rada Gminy  Zawonia uchwala, co następuje: 
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STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni utworzo-
ny uchwałą nr XI/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Za-
woni z dnia 26 kwietnia1990 r. działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 
2. Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 

28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 
r.z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.). 

5. Niniejszego Statutu.  

§ 2 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką 
organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości praw-
nej. 

§ 3 

Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
miejscowość Zawonia, a terenem działania jest obszar 
gminy Zawonia. 

§ 4 

GOPS używa pieczęci z pełnym adresem i w pełnym 
brzmieniu. 

§ 5 

GOPS może używać nazwy skróconej – GOPS w Zawo-
ni. 

R o z d z i a ł  II 

Cele i zakres działania 
§ 6 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności realizacja 
odpowiednich przepisów: 
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2004 r ,Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. 
zm.). 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), 

4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, 
poz. 887 z późn. zm.). 

5. ustawy z dnia 21 marca 2001 r. o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. 
zm.). 

6. innych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

R o z d z i a ł  III 

Struktura Organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

§ 7 

1. W Ośrodku tworzy się stanowiska pracy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i potrzebami, tj.: 
– kierownik ośrodka, 
– pracownicy socjalni, 
– pracownik ds. świadczeń rodzinnych i główny księ-

gowy, 
– opiekunka. 

2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje kierownik 
i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 
4. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym kierownika 

jest Wójt Gminy. 
5. Kierownikowi podlegają pracownicy GOPS zatrudnie-

ni na podstawie umowy o pracę. 
Zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników 
określa kierownik. 

§ 8 

Do kompetencji i obowiązków kierownika GOPS należy 
w szczególności: 
1. Kierowanie bieżącą pracą GOPS. 
2. Bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywany-

mi przez pracowników GOPS. 

 

3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych. 
4. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie 

z upoważnieniem udzielonym przez Wójta Gminy. 
5. Opracowanie regulaminu organizacyjnego GOPS. 
6. Kierownik jest upoważniony do zawierania umów 

w zakresie obowiązujących przepisów prawa – 
w sprawach związanych z działalnością Ośrodka. 

7. Jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
8. Wydaje akty prawne o charakterze wewnętrznym. 

§ 9 

Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawoz-
danie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w 
tym zakresie. 

§ 10 

Kierownik Ośrodka ustala szczegółową wewnętrzną or-
ganizację ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego, 
który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Zawo-
nia. 

R o z d z i a ł  IV 

Gospodarka finansowa 
§ 11 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi go-
spodarkę finansową zgodnie z ustawą o Finansach 
Publicznych. 
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2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny 
plan finansowy. 

3. Księgowość ośrodka prowadzona jest zgodnie 
z przepisami wg zasad stosowanych w rachunkowości 
budżetowej. 

R o z d z i a ł  V 

Przepisy końcowe 
§ 12 

Zmian w Statucie dokonuje w drodze uchwały Rada 
Gminy Zawonia w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem 
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 14 

Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Zawonia z 
dnia 1 września 1990 r. 

§ 15 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat  za korzystanie 

z gminnych sal sportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Gminne sale sportowe, zwane dalej salami, służą 
zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury fizycznej 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  

2. Korzystanie z sal jest odpłatne, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Prawo do bezpłatnego korzystania z sal mają dzieci i 
młodzież szkolna z terenu gminy w czasie prowadze-
nia programowych zajęć szkolnych i podczas ferii 
szkolnych oraz członkowie klubów i sekcji sportowych 
będących pod nadzorem instruktora lub trenera. 

§ 2 

1. Osobą odpowiedzialną za gospodarowanie salą jest 
dyrektor szkoły, przy której położona jest sala. 

2. Dyrektor szkoły opracuje regulamin korzystania z sali 
oraz ustali harmonogram jej wykorzystania 
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały w 
terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały. 

3. Regulamin i harmonogram, o których mowa w ust. 2, 
wymagają pozytywnej opinii Komisji Kultury, Rekre-
acji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

 

4. Osoby przebywające na terenie sali są obowiązane 
do przestrzegania regulaminu korzystania z sali. 

§ 3 

1. Wysokość opłat za korzystanie z sali uzależnia się od 
czasu i formy korzystania z sali. 

2. Określa się wysokość stawek godzinowych za korzy-
stanie z sali: 
1) 30 zł dla gier tenisowych; 
2) 50 zł dla gier pozostałych; 
3) 50 zł dla imprez masowych organizowanych przez 

instytucje gminne; 
4) 200 zł dla imprez masowych organizowanych 

przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w 
pkt 3. 

3. Środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie 
z sali stanowią przychód środka specjalnego szkoły, 
przy której położona jest sala. 

 
§ 4 

Traci moc uchwała nr LXXVI/258/02 Zarządu Gminy 
Oleśnica z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zasad ko-
rzystania z sal sportowych w Sokołowicach i Ligocie Ma-
łej. 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
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 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ALEKSANDRA SIERUGA 

 
 
 
 
 
 

239 
UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Gminy Siekierczyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej gminnej 
pozostającej w zarządzie Gminy Siekierczyn na cele 
niezwiązane z budową, przebudowa, utrzymaniem 
i ochroną tych dróg, pobiera się opłaty ustalone niniejszą 
uchwałą. 

§ 2 

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego dróg gminnych: 
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa 
drogowego: 
1) dla dróg utwardzonych: 

a) za zajęcie pobocza   – 0,50 zł, 
b) za zajęcie chodnika   – 0,75 zł, 
c) za zajęcie jezdni    – 1,00 zł, 

2) dla dróg nieutwardzonych  – 0,50 zł. 
2. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budow-

lanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 
budowlanego: 

1) za ogólnodostępne obiekty użyteczności 
publicznej          – 2,00 zł, 

2) za obiekty prywatne       – 3,00 zł, 
3) za 1 m2 powierzchni reklamy    – 0,20 zł. 

3. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infra-
struktury technicznej niezwiązanej z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez 
poziomy urządzenia i stawki rocznej w wysokości: 
1) w pasie drogowym poza terenem 

zabudowanym         –   10 zł, 
2) w pasie drogowym w terenie 

zabudowanym         –   20 zł, 
3) na obiekcie mostowym      – 100 zł. 

§ 3 

Traci  moc  uchwała  nr  XXI/133/04  Rady  Gminy Sie-
kierczyn z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

§ 4 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Siekierczyn. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn. 
 
 
 
 
 
 

§ 6 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ANDRZEJ KUŹNIAR 
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240 
UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia niższej stawki opłaty za wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej  (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)  Rada Gminy Za-
wonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się obniżoną do wysokości 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych) stawkę opłaty za wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta 
Gminy Zawonia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 

Uchwała w chodzi w życie w terminie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 FRANCISZEK BORYCKI 
 

241 
UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice 

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

 
 

§ 1 

Nowo projektowanej ulicy w obrębie wsi Marcinkowice 
nadaje się nazwę ul. Świętego Marcina – stanowiącą 
drogę oznaczoną geodezyjne nr dz. 251/7 i 251/8. 

§ 2 

Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny – plan 
sytuacyjny obrębu wsi Marcinkowice stanowiący integral-
ną część uchwały. 
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§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady 
Gminy Oława z dnia 29 grudnia 
2004 r. (poz. 241) 
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242 
UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
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w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Drzemlikowice 

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

 
 

§ 1 

Nowo projektowanej ulicy w obrębie wsi Drzemlikowice 
nadaje się nazwę ul. Osiedlowa – stanowiącą drogę 
oznaczoną geodezyjne nr dz. 117/4 i 117/44. 

§ 2 

Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny – plan 
sytuacyjny obrębu wsi Drzemlikowice stanowiący inte-
gralną część uchwały. 
 
 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Oława. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady 
Gminy Oława z dnia 29 grudnia 
2004 r. (poz. 242) 
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243 
ZARZĄDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
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w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej     na     terenie     Powiatu    Dzierżoniowskie-
go 

w  2005  roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu 
Dziecka w Pieszycach z filiami w Dzierżoniowie i Piławie 
Górnej w 2005 roku – na kwotę 1.542,46 złote mie-
sięcznie (słownie – jeden tysiąc pięćset czterdzieści dwa 
złote 46/100). 

§ 2 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 
od 1 stycznia 2005 r. 
 
 

 STAROSTA DZIERŻONIOWSKI 

 ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244 
ZARZĄDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu 

pomocy społecznej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 2005 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z Filią 
w Niemczy w 2005 roku – na kwotę 1.472,00 złotych 
miesięcznie (słownie – jeden tysiąc czterysta siedem-
dziesiąt dwa złote). 

§ 2 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 
od 1 stycznia 2005 r. 
 
 

 STAROSTA DZIERŻONIOWSKI 

 ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 
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 PREZES  Wrocław, dnia 30 grudnia 2004 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-83/2004/459/III-A/MB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 30 ust. 1 i 
art. 45 ustawy 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 w związku z 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (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. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 27 października 2004 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Dolnośląskich Zakładów Usługo-Produkcyjnych „DOZAMEL” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu 

posiadających statystyczny numer identyfikacyjny REGON 931-085-872, 
zwanych w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 

postanawiam 
zatwierdzić taryfę dla ciepła 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, 
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 

na okres do dnia 31 października 2006 r. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 9 października 
1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/226/459/U/1/98/PM ze zmianami oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję 
ciepła nr PCC/239/459/U/1/98/PM ze zmianami, w dniu 2 listopada 2004 r. zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na 
prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie: wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, 
ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902) zwanego dalej 
rozporządzeniem taryfowym.  

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 uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego, zbadanego 
zgodnie z przepisami o rachunkowości (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).  

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 postępowa-
nia cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 
47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 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, taryfa zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 DYREKTOR 
 POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Wincenty Rękas 
 
 

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „DOZAMEL” Sp. z o.o. 
we Wrocławiu 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 30 grudnia 2004 r. nr OWR-4210-83/2004/459/III-A/MB 

 
 

I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

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),  
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, 
poz. 1902),  
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych 
sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),  
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych 
w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,  
sprzedawca, przedsiębiorstwo energetyczne – Dolno-
śląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dys-
trybucji, 
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,  
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje służące do wytwarzania ciepła,  
sieć ciepłownicza – połączone i współpracujące ze 
sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,  
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający 
ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, 
węzeł cieplny – połączone  ze  sobą  urządzenia  lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika  ciepła  dostarczanego  z  przyłącza  oraz  regu-
lacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbior-
czych,  
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,  

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów no-
śnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do 
obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,  
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zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w 
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 
zapewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej 

temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,  
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w 

punktach czerpalnych,  
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,  

warunki obliczeniowe:  
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego 

określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizo-
wane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła  bez 
zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym 
lub niezgodnie z umową.  
 

II. Zakres działalności gospodarczej związanej 
z zaopatrzeniem w ciepło 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZA-
MEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu prowadzą działalność w 

zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na 
terenie przedsiębiorstwa.  
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji 
z dnia 9 października 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/226/459/U/1/98/PM, ze 

zmianami: 
z dnia 24 lipca 2001 nr WCC/226A/459/W/3/ 
/2001/ASA, 
z dnia 11 lipca 2003 r. nr WCC/226B/459/W/OWR/ 
/2003/HC,  

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/239/459/U/ 
/1/98/PM,  ze zmianami: 
z dnia 30 września 1999 r. nr PCC/239/S/459/U/ 
/3/99,  
z dnia 30 sierpnia 2001 r. nr PCC/239A/459/W/3/ 
/2001/ASA, 
z dnia 11 lipca 2003 r. nr PCC/239B/459/W/OWR/ 
/2003/HC. 

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 
Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w niniej-
szej taryfie wyodrębniono jedną grupę taryfową obejmu-
jącą odbiorców, którym ciepło jest dostarczane w postaci 
gorącej wody z ciepłowni za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej  i węzłów cieplnych sprzedawcy. 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
 
1. Ceny i stawki opłat za ciepło 

Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
netto brutto* 

Cena za zamówioną moc cieplną  zł/MW/rok 54 825,98 66 887,70 
rata miesięczna 4 568,83 5 573,97 

Cena ciepła zł/GJ 31,17 38,03 
Cena nośnika ciepła zł/m3 17,00 20,74 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 10 900,00 13 298,00 

rata miesięczna 908,33 1 108,16 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 8,45 10,31 

 
* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, 
ponieważ nie planuje się przyłączania nowych odbior-
ców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo do-
kona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdze-
nie.  

V. Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną.  

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w któ-
rym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostar-
czonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego 
na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miej-
scach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz ceny ciepła. 
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn 
ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzu-
pełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, usta-
lonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz 
ceny nośnika ciepła. 

 

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe. 

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi 
iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podsta-
wie wskazań odczytów układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła 
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cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eks-
ploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, 
oraz stawki opłaty zmiennej. 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy 
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców 
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączenio-
wego. 
W przypadkach: 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprze-

daży ciepła, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wska-

zań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługują-

cych odbiorcy, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone 
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
Opłaty za nielegalny pobór ciepła naliczane są na pod-
stawie cen i stawek opłat netto 

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 
Taryfa po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zostaje skierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dni od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedze-
niem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wpro-
wadzenia. 
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O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzi-

bą 
w Wałbrzychu 

W dniu 30 grudnia 2004 r. decyzją Prezesa URE: nr WCC/494F/193/W/OWR/ /2004/DT 
dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła 
udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu. 

 
 

Uzasadnienie 
 

Wnioskiem z dnia 2 września 2004 r., znak: TPR/R/070/2590/2004, Strona wystąpiła o 
zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku ze zmianą zakresu prowadzonej dzia-
łalności wynikającej z rozwiązania umów o dostawę ciepła z czterech źródeł ciepła i pod-
pisaniu nowych umów z nowymi odbiorcami w dwóch źródłach ciepła, mającą wpływ na 
zakres prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 
oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1504, Nr 203, poz. 1966), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 
grudnia 2004 r. nr WCC/494F/193/W/OWR/2004/DT zmienił swoją decyzję z dnia 12 li-
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stopada 1998 r. nr WCC/494/193/U/OT-6/98/AŁ, z późniejszymi zmianami, w sprawie 
udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła. 
 

 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 DYREKTOR 
 POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
  ODDZIAŁU TERENOWEGO 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga Gogolewska 
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1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców War-
szawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

2) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski 
Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21 
Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dystrybucja: tel. 340-62-02 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu 
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 75 egz.                                              PL ISSN 0239-8362                                   Cena  33,30  zł 


