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2001
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6
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, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:
§1
1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6 w związku
z wygaśnięciem mandatu radnego Czesława Leśniaka, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXVI/ /138/05 z
dnia 28 kwietnia 2005 r.
2. W okręgu wyborczym nr 6 wybiera się 1 radnego.

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

§2
Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na
niedzielę 24 lipca 2005 r.
§3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad
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STANISŁAW ŁOPATOWSKI

Dziennik Urzędowy
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Poz. 2001 i 2002
Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2005 r.
(poz. 2001)

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zagrodno
w okręgu wyborczym nr 6
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności


do 25 maja 2005 r.

do 4 czerwca 2005 r.
do 9 czerwca 2005 r.
do 24 czerwca 2005 r.
do godz. 24.00
do 3 lipca 2005 r.




zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie list kandydatów na radnych






powołanie przez Wójta Gminy Zagrodno obwodowej komisji wyborczej,
podanie do publicznej wiadomość, w formie obwieszczenia, informacji o numerze
i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców



zakończenie kampanii wyborczej



przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców



głosowanie


do 9 lipca 2005 r.
do 10 lipca 2005 r.
22 lipca 2005 r.
godz. 24.00
do 23 lipca 2005 r.
24 lipca 2005 r.
godz. 6oo–20oo

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w
okręgu wyborczym
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wyborczej w Zagrodnie

2002
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Mietków w okręgu wyborczym nr 9
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, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:
§1
3. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Mietków w okręgu wyborczym nr 9 w związku
z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Andrzeja Kozłowskiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady
nr XXIII/140/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
4. W okręgu wyborczym nr 9 wybiera się 1 radnego.
§2
Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na
niedzielę 24 lipca 2005 r.
§3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Poz. 2002 i 2003
Załącznik do zarządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2005 r.
(poz. 2002)

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków
w okręgu wyborczym nr 9
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności



podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w
okręgu wyborczym
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie
powołanie przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wyborczej
w Mietkowie
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 9
powołanie przez Wójta Gminy Mietków obwodowej komisji wyborczej,
podanie do publicznej wiadomość, w formie obwieszczenia, informacji o numerze
i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
sporządzenie w Urzędzie Gminy w Mietkowie spisu wyborców



zakończenie kampanii wyborczej



przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców



głosowanie


do 25 maja 2005 r.

do 4 czerwca 2005 r.
do 9 czerwca 2005 r.



do 24 czerwca 2005 r.
do godz. 24.00





do 3 lipca 2005 r.


do 9 lipca 2005 r.
do 10 lipca 2005 r.
22 lipca 2005 r.
godz. 24.00
do 23 lipca 2005 r.
24 lipca 2005 r.
godz. 6oo–20oo

2003
UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 vzerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i
art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co
następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr XXV/170/2005 Rady Powiatu
Oleśnickiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w ten sposób, że w § 4 uchwały dodaje się pkt 3
w brzmieniu: „reklamy  0,60 zł”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
MARIAN HORBACZ

Dziennik Urzędowy
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Poz. 2004 i 2005

2004
UCHWAŁA RADY POWIATU WW LEGNICY
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 235, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 4, poz. 32,
Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1845) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale nr XXV/129/2005 Rady Powiatu w Legnicy z
dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
nagród wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1  skreśla się,
2) w § 10 ust. 8  skreśla się,
3) w § 11 ust. 1  skreśla się,
4) w § 16 ust. 3 i 4  skreśla się,

5) w § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
ANDRZEJ ROKITNICKI

2005
UCHWAŁA RADY POWIATU W LEGNICY
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pozostałych insygniów
powiatu legnickiego
Na podstawie art. 12 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21
grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 13,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
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poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustanawia się herb powiatu legnickiego, zgodnie
z podanym opisem:
1) herb powiatu legnickiego stanowi gotycka trójkątna
tarcza herbowa, o zaokrąglonych dolnych częściach boków, dzielona pionowo na dwa pola równe co do wielkości;
2) w polu prawym  złotym (zamiennie żółtym)
umieszczony jest połuorzeł czarny z głową zwróconą w prawo, językiem w kolorze czerwonym,
wystającym z rozchylonego dzioba i połową półksiężyca srebrnego (zamiennie białego) umieszczonego na skrzydle i piersi, zwróconego rogiem
ku górze; na dolnej części tułowia ptaka zaznaczone są pióra;
3) w polu lewym herbu umieszczona jest figura heraldyczna w postaci czerwono-białej szachownicy,
złożonej z 21 pól czerwonych i białych ułożonych w
trzech kolumnach, zawierających odpowiednio
osiem, siedem i sześć pól szachowych; przy czym
w kolumnie pierwszej  przylegającej do połuorła
pierwsze i ostatnie pole są koloru czerwonego;
4) koniec ogona orła znajduje się w równej wysokości
z dolną krawędzią siódmego, tj. ostatniego czerwonego pola szachowego w kolumnie przylegającej do połuorła;
2. Skalę barw heraldycznych jakie należy stosować przy
wykonywaniu herbu, flagi oraz pozostałych insygniów
powiatu, określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wzór herbu powiatu legnickiego określa załącznik nr 2
do uchwały.
4. Wzór szrafowanego herbu powiatu, służącego do jego
odwzorowywania na materiałach o jednolitej strukturze, określa załącznik nr 3 do uchwały.
§2
1. Ustanawia się flagę powiatu legnickiego, zgodnie
z podanym opisem:
1) flagę powiatu legnickiego stanowi prostokątny płat
materiału o stosunku szerokości do długości 5:8,
cały barwy błękitnej;
2) pośrodku płatu  pośrodku, umieszczony jest
o odpowiedniej proporcji herb powiatu legnickiego;
2. Flaga powiatu legnickiego może być używana
i eksponowana w formie barteru, z zastrzeżeniem ust.
3.
3. W przypadku używania baneru flagowego, herb znajdujący się na nim musi być umieszczony pośrodku i
obrócony o 90° ku górnej krawędzi zawieszenia.
4. Wzór flagi powiatu legnickiego określa załącznik
nr 4 do uchwały.
5. Wzór oraz sposób zawieszenia baneru flagowego
powiatu legnickiego określa załącznik nr 5 do uchwały.
§3
1. Ustanawia się sztandar powiatu legnickiego, zgodnie
z podanym opisem:
1) sztandar jest weksylium występującym tylko w jednym egzemplarzu, mającym postać kwadratowego
płatu materiału składającego się z awersu i rewersu, czyli płatu prawego i lewego, przymocowanego

do drzewca zwieńczonego głowicą w kształcie tarczy herbowej;
2) prawy płat sztandaru jest błękitny; pośrodku, jako
element dominujący, jest umieszczony herb powiatu legnickiego, ponad którym znajduje się napis
haftowany majuskulnymi literami złotymi: „POWIAT
LEGNICKI 1999”, a pod tarczą napis w języku łacińskim  również majuskułą: „CAPITANEATUS
LEGNICENSIS”;
3) lewy płat sztandaru jest złoty (zamiennie żółty)
i zawiera w części środkowej wyhaftowaną dewizę
czarnymi literami majuskulnymi, w języku łacińskim: „SEMPER AUDACTER", pod którą umieszczona jest data roczna bitwy pod Legnicą cyfrą
rzymską: „MCCXLI”, okolona od dołu zielonym
półwieńcem laurowym;
4) brzegi sztandaru są wykończone złotymi frędzlami;
5) przy głowicy drzewca sztandaru umieszczona jest
szarfa w barwach powiatu legnickiego  jedna
strona błękitna, druga strona złota (zamiennie żółta); dolne brzegi szarfy zakończone są złotymi
frędzlami;
6) drzewce sztandaru jest wykonane z drewna barwionego w kolorze brązowym zwieńczone głowicą
w kształcie tarczy herbowej, z emaliowanym kolorowo herbem powiatu legnickiego; dolny koniec
drzewca jest zakończony posrebrzanym okuciem.
2. Wzór sztandaru powiatu legnickiego określa załącznik
nr 6 do uchwały.
§4
1. Ustanawia się pieczęcie urzędowe, zgodnie z podanym opisem:
1) pieczęcią urzędową powiatu legnickiego jest pieczęć okrągła zawierająca pośrodku szrafowany
herb powiatu, umieszczony w polu wewnętrznym
pieczęci;
2) wokół pola wewnętrznego pieczęci, oddzielonego
linią kolistą, wypisana jest literami majuskulnymi
legenda, zawierająca oznaczenie właściwego organu władzy samorządowej powiatu;
2. Wzór pieczęci władz samorządowych powiatu legnickiego określa załącznik nr 7 do uchwały.
§5
1. Ustanawia się laskę Przewodniczącego Rady Powiatu
w Legnicy, zgodnie z podanym opisem:
1) laska jest wykonana z dębu kolorowanego na
czarno i posiada umieszczony na wierzchołku głowicy herb metalowy, kolorowo emaliowany na
awersie; na rewersie tarcza posiada wygrawerowany w dwóch wierszach napis majuskułą: „ANNO
1999 POWIAT LEGNICKI”;
2) tuż pod herbem, umieszczone są odwzorowania
gałązek zdobnych, złotych liści laurowych, które
oplatają całą laskę aż do dołu, z przerwą w postaci
centrycznego wyżłobienia na dłoń;
3) poniżej wyżłobienia na dłoń, umieszczony jest kilkakrotny otok złotej gałązki laurowej aż do granicy
zwężenia w jej części dolnej;
4) dolna część laski jest okuta stalową srebrzystą
mufką;
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5) stopka laski jest wzmocniona na zakończeniu kolistą płytką stalową.
2. Wzór laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Legnicy określa załącznik nr 8 do uchwały.
§6
1. Ustanawia się łańcuch Starosty Legnickiego, zgodnie
z podanym opisem:
1) ogniwa łańcucha, wykonane są ze stali  tzw. srebrzanki co drugie, na przemian z podobnymi ogniwami z tombaku;
2) ogniwa łańcucha mają kształt kolisty, są oszlifowane
gładko,
bez
kanciastych
brzegów,
z czterema uszkami na zewnątrz, a te z kolei połączone stalowymi, srebrzystymi ogniwkami;
3) wewnątrz ogniw tombakowych umieszczony jest
promienisty krzyż kawalerski, a w ogniwach ze stali
srebrzanki półksiężyc zwrócony rogami ku górze,
zawsze w stronę krzyża; elementy umieszczone
wewnątrz ogniw wykonane są ze stali srebrzanki
gładko oszlifowane;
4) w dolnej części łańcucha znajduje się zawieszka,
przedstawiona w postaci dwu ogniw stalowych, na
których jest zawieszony kolorowo emaliowany herb
powiatu legnickiego;
5) na odwrocie płytki z herbem znajduje się wygrawerowany w dwóch wierszach napis majuskułą:
„ANNO 1999 POWIAT LEGNICKI” oznaczający
datę powstania powiatu.
2. Wzór łańcucha Starosty Legnickiego określa załącznik
nr 9 do uchwały.
§7
1. Ustanawia się oznaki dla przedstawicieli władz samorządowych
powiatu
legnickiego,
zgodnie
z podanym opisem:
1) oznakę złotą  dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Legnicy:
a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
b) wokół herbu, na kolistej złotej obręczy, napis
majuskułą:
„PRZEWODNICZĄCY
RADY
POWIATU LEGNICKIEGO”,
c) zza obręczy, u góry i na dole wystają końce
dwu skrzyżowanych złotych lasek;
2) oznaka złota z elementami srebrnymi  dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego:
a) oznaka ma wygląd analogiczny jak oznaka
opisana w pkt 1, przy czym w legendzie na kolistej obręczy, zamiast napisu „PRZEWODNICZĄCY” widnieje wypisana majuskułą
nazwa funkcji „WICEPRZEWODNICZĄCY”;

Poz. 2005

b) jedna z dwu skrzyżowanych lasek umieszczonych na kolistej obręczy otaczającej herb (heraldycznie po lewej stronie)  jest srebrna;
3) oznaka srebrna  dla Starosty Legnickiego:
a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
b) wokół herbu, na kolistej srebrnej obręczy, znajduje się
napis majuskułą: „STAROSTA
LEGNICKI”,
c) wokół srebrnej obręczy umieszczony jest stylizowany srebrny łańcuch z konturem srebrnej
tarczy herbowej w części dolnej;
4) oznaka srebrna  dla członka Zarządu Powiatu
Legnickiego:
a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
b) wokół herbu, na kolistej srebrnej obręczy,
umieszczony jest napis majuskułą: „ZARZĄD
POWIATU LEGNICKIEGO”;
5) oznaka brązowa  dla radnego Powiatu Legnickiego:
a) oznaka ma postać okrągłej tarczy, z umieszczonym w środku kolorowym wizerunkiem herbu powiatu legnickiego,
b) wokół herbu, na kolistej brązowej obręczy,
znajduje się napis majuskułą: „RADNY
POWIATU LEGNICKIEGO”.
2. Wzory oznak dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu legnickiego określa załącznik nr 10 do
uchwały.
§8
Zatwierdza się regulamin używania herbu, flagi oraz insygniów powiatu legnickiego, który stanowi załącznik nr
11 do uchwały.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w
Legnicy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
ANDRZEJ ROKITNICKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 92

– 8333 –

Poz. 2005
Załącznik nr 7 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 8 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 9 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 10 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)
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Załącznik nr 11 do uchwały Rady
Powiatu w Legnicy z dnia
28 kwietnia 2005 r. (poz. 2005)

REGULAMIN
używania herbu, flagi oraz insygniów powiatu legnickiego
§1

§4

Herb, flaga oraz pozostałe insygnia powiatu legnickiego
stanowią własność powiatu i podlegają prawnej ochronie.
§2

1. Flagę powiatu wywiesza się stale przed budynkiem
Starostwa Powiatowego oraz w miejscach obrad organów powiatu.
2. Flaga powiatu może być wywieszana na budynkach
będących siedzibami powiatowych jednostek organizacyjnych.
3. Flaga powiatu może być wywieszana z okazji świąt
oraz w trakcie obchodów ważnych uroczystości
i rocznic powiatowych, regionalnych i państwowych w
miejscach ich odbywania.
4. Wizerunek flagi powiatu może być wykorzystywany
przez instytucje niebędące powiatowymi jednostkami
organizacyjnymi z zachowaniem zasad określonych w
§ 3 ust. 69.

Herb, flaga oraz pozostałe insygnia powiatu mogą być
używane jedynie w sposób zapewniający im należytą
cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidziane
przepisami prawa dla insygniów organów władzy publicznej.
§3
1. Wizerunek herbu umieszcza się na budynku będącym
siedzibą organów władzy samorządowej powiatu legnickiego.
2. Wizerunek herbu może być umieszczany na budynkach będących siedzibami powiatowych jednostek
organizacyjnych, a także powiatowych służb inspekcji
i straży, na tablicach informacyjnych zawierających
nazwę jednostki.
3. Wizerunek herbu powiatu jest umieszczany w salach
obrad organów powiatu oraz w gabinetach Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Wicestarosty.
4. Herb powiatu może być wywieszany z okazji publicznych uroczystości powiatowych regionalnych lub państwowych w miejscu ich odbywania.
5. Herb powiatu może być umieszczany na drukach
urzędowych i wydawnictwach finansowanych przez
organy powiatu oraz Starostę.
6. Organem upoważnionym do udzielania zgody na wykorzystywanie wizerunku herbu powiatu przez instytucje niebędące powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności zgody na używanie bądź
rozpowszechnianie jego wizerunku w celach komercyjnych jest Zarząd Powiatu.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, stanowi podstawę
zawarcia umów o wzajemnych prawach i korzyściach
wynikających z korzystania z herbu powiatu, określających w szczególności warunki używania bądź komercyjnego rozpowszechnienia herbu, czas trwania
umowy oraz ewentualne warunki odpłatności z tego
tytułu.
8. Nieodpłatne korzystanie z wizerunku herbu powiatu
przez instytucje, o których mowa w ust. 6 może następować jedynie w przypadkach szczególnych, uzasadnionych prowadzoną działalnością charytatywną
lub społeczną leżącą w interesie powiatu
i jego mieszkańców, bądź wiążącą się z promocją
powiatu.
9. Herb może być używany tylko w kształcie i proporcjach zgodnych z wzorem ustanowionym przez Radę
Powiatu w Legnicy.

§5
Sztandar powiatu umieszcza się w sali obrad Rady Powiatu.
§6
Odcisk pieczęci urzędowej powiatu legnickiego nie może
być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.
§7
Łańcuch Starosty Legnickiego i laska Przewodniczącego
Rady Powiatu w Legnicy są atrybutami władzy samorządowej powiatu, wyróżniającymi osoby pełniące te funkcję,
wykorzystywanymi podczas sesji Rady Powiatu oraz przy
okazji obchodów najważniejszych uroczystości powiatowych.
§8
1. Oznaki dla przedstawicieli władz samorządowych
powiatu legnickiego otrzymują zgodnie z przyjętą
przez Radę Powiatu kolejnością hierarchiczną: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Starosta, poszczególni członkowie Zarządu Powiatu
oraz radni powiatu legnickiego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do
noszenia ustanowionych oznak w trakcie uczestnictwa
w posiedzeniach organów powiatu oraz podczas ważnych uroczystości powiatowych, regionalnych i państwowych.
§ 10
W kwestiach nieunormowanych niniejszym regulaminem,
a dotyczących zasad używania herbu flagi i insygniów
powiatu legnickiego rozstrzyga Zarząd Powiatu.
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UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia
28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność powiatu lubańskiego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 47 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXI/96/99 Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu
lubańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zarząd Powiatu Lubańskiego uprawniony jest do
nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Lubańskiego, w przypadkach uzasadnionych interesem powiatu,
od
osób
fizycznych
i
prawnych
w drodze umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych lub w innych formach przewidzianych prawem
w związku z:
1) koniecznością realizacji zadań własnych,
2) obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych."
2) po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu:
„§ 2a.
1. Warunki odpłatnego nabycia nieruchomości w
drodze czynności cywilnoprawnych ustala się w
drodze rokowań. W przypadkach gdy wartość
nabywanej nieruchomości może przekroczyć
kwotę 500.000 zł nabycie nieruchomości powinno nastąpić w formie przetargu publicznego
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w mediach obejmujących swym zasięgiem
teren powiatu.
2. Udział w przetargu lub rokowaniach może nastąpić, jeżeli planowana transakcja ma pokrycie
w budżecie powiatu. Zasady i kryteria wyboru

nieruchomości, która ma być nabyta na rzecz
powiatu, określa każdorazowo dla poszczególnych rokowań lub przetargu Zarząd Powiatu w
drodze uchwały.
3. Nabycie nieruchomości powinno nastąpić za
cenę nie wyższą niż rzeczywista wartość rynkowa nabywanej nieruchomości, wynikająca z
operatu szacunkowego lub ustalona na podstawie
przeciętnych
cen
rynkowych
w obrocie nieruchomościami położonymi na terenie powiatu.
§ 2b. Nabycie nieruchomości w skład powiatowego
zasobu nieruchomości w drodze nieodpłatnej
czynności
cywilnoprawnej
następuje
w drodze uchwały Zarządu Powiatu.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Lubańskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2007
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
HALINA BIAŁOŃ
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z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 7 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) oraz art. 19 pkt 11 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7,
poz. 328 ze zm.) w § 5 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej świadczeniobiorcy, o których mowa w
art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
ze zm.);”,
2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) nadzór nad działającymi na terenie Wrocławia
domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkiem adopcyjno-

opiekuńczym, a także mieszkaniami chronionymi
i ośrodkami wsparcia;”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄC
Y
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT

2008
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
5 czerwca 1998 roku w sprawie obowiązków spoczywających na osobach
utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
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W uchwale nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia wprowadza się następujące zmiany:
1. po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a
1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu ich
bezdomności wprowadza się obowiązek rejestracji
i trwałego oznakowania psów w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. Przez trwałe oznakowanie psów rozumie się czynności wykonane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzęciu pod skórę elektronicznego mikroprocesora.
3. Właściciele psów zamieszkujący na terenie Wrocławia zobowiązani są
w terminie do dnia
31 grudnia 2005 roku poddać zwierzę trwałemu
oznakowaniu.
4. Właściciel psa, który nabył zwierzę po terminie
o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest do dokonania trwałego oznakowania psa w terminie 30
dni od daty jego nabycia. W przypadku szczeniąt

Poz. 2008 i 2009

obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje po
ukończeniu przez niego 4 miesiąca życia.
5. Trwałe oznakowanie psów wykonywane będzie
nieodpłatnie w wytypowanych lecznicach weterynaryjnych, które zostaną podane do publicznej
wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej.
6. Właściciel trwale oznakowanego psa obowiązany
jest do zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania psa (zmiana właściciela, zaginięcie, zgon
psa i in.) celem aktualizacji w bazie danych.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT

2009
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku
z uchwałą nr XVII/485/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 13, poz. 460) Rada Miejska
Wrocławia uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu,
zwany dalej planem, obejmuje obszar, którego granice stanowią: południowa granica terenów kolejowych,
linia przecinająca działkę nr 4/1 AM 10 obręb Psie Pole, będąca fragmentem zachodniej linii rozgraniczającej Trasy Olimpijskiej; fragment północnej linii rozgraniczającej ulicy Bierutowskiej, fragment południowej
linii rozgraniczającej ul. Bierutowskiej; południowozachodnia granica działki nr 2/6 AM 8 obręb Psie Pole, zgodnie z rysunkiem planu.
2. W planie nie określa się:

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego – ze
względu na brak takich terenów;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze
względu na ich brak;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych – ze względu na brak takich
terenów;
4) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości – ze względu na brak takich terenów;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze
względu na brak takich terenów;
6) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze
względu na brak takich obszarów;
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7) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ze względu na
brak takich obszarów;
8) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji – ze względu na brak takich obszarów;
9) granic terenów pod budowę obiektów handlowych
o
powierzchni
sprzedaży
powyżej
2
2000 m – ze względu na brak takich terenów;
10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak takich terenów;
11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich terenów.
§2
Celem planu jest określenie zasad i warunków rozwoju
terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
terenów zabudowy usługowej wraz z infrastrukturą niezbędną dla ich rozwoju.
§3
Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dominanta architektoniczna – obiekt budowlany lub
jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
3) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek
lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem
ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian
zewnętrznych;
4) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form
zagospodarowania lub działalności lub grupy tych
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w danym terenie lub obiekcie;
5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest
to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która
powinna dominować w danym terenie w sposób
określony w ustaleniach planu;
6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu –
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w
sposób określony w ustaleniach planu;
7) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
8) uchwała – niniejsza uchwała;
9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym –
urządzenia techniczne zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
śmietniki;
10) wskaźnik intensywności zabudowy terenu lub działki
– stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych budynków liczonej w zewnętrznym
obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii i
tarasów do powierzchni odpowiednio terenu lub
działki, na której usytuowane są te budynki;
11) przepisy szczególne i odrębne – przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi;
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12) obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz na której musi być usytuowana zewnętrzna
ściana budynku;
13) liczba kondygnacji – liczba kondygnacji nadziemnych;
14) odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w
procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, pozyskiwaną z
biomasy oraz energię odpadową (np. z klimatyzacji);
15) szczególne wymagania architektoniczne – wymóg
wysokiego poziomu estetycznego nakładany na planowaną zabudowę;
16) staranne wyeksponowanie zabudowy – wymóg takiego usytuowania zabudowy, aby jej najbardziej reprezentacyjne części były dobrze widoczne z określonego miejsca.
§4
1. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wrocław, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) linie zabudowy nieprzekraczalne;
4) linie zabudowy obowiązujące;
5) przeznaczenie terenu określone symbolem funkcji.
§5
1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
2) tereny zabudowy usługowej;
3) strażnica straży pożarnej z zapleczem socjalnym
i garażami;
4) ciek wodny;
5) zbiornik retencyjny wód opadowych;
6) tereny zieleni urządzonej;
7) obiekty urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji;
8) przepompownia ścieków komunalnych i przemysłowych;
9) stacja redukcyjno-pomiarowa IIº;
10) stacja transformatorowa wnętrzowa;
11) teren ulicy;
12) teren komunikacji kolejowej;
13) bocznica kolejowa;
14) parkingi.
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
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3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym.
§6
1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) linie rozgraniczające dróg oznaczone na rysunku
planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi
sieci uzbrojenia technicznego;
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
3) przebudowę sieci uzbrojenia kolidującej z planowanym zainwestowaniem, w tym z planowaną rozbudową układu komunikacyjnego;
4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach inwestorów bez naruszenia warunków zabudowy, o których mowa w rozdziale 2;
5) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w pobliżu
terenów kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w ul.
Bierutowskiej;
2) przebudowę wodociągu w ul. Bierutowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kiełczowską do ul.
Mirkowskiej oraz budowę nowego wodociągu od
ul. Mirkowskiej (inwestycja częściowo wykraczająca poza obszar objęty planem);
3) rozbudowę sieci wodociągowej na obszarach wyznaczonych w planie pod zabudowę;
4) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość
dostawy wody do odbiorców;
5) likwidację istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1 P+U;
6) do czasu realizacji sieci wodociągowej, o której
mowa w pkt 2, dostawę wody na teren oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem
1
P+U
z wodociągu znajdującego się po południowej
stronie ul. Bierutowskiej.
3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków komunalnych i
przemysłowych ustala się:
1) rozdzielczy układ sieci kanalizacyjnej;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
3) budowę kanału sanitarnego ułożonego wzdłuż ul.
Bierutowskiej;
4) budowę pompowni ścieków zlokalizowanej na terenie własnym inwestora;
5) obowiązek podczyszczenia ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem
do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
6) do czasu realizacji kanału sanitarnego, o którym
mowa w pkt 3, odbiór ścieków z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P+U do sieci
kanalizacji sanitarnej znajdującej się po południowej stronie ul. Bierutowskiej.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala
się:

5.

6.

7.

8.

9.
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1) odprowadzanie wód opadowych do rzeki Dobra;
2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe
wszystkich
terenów
zabudowanych
i utwardzonych;
3) budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych
zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 P+U;
4) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią,
przed odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
5) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których
może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o
których mowa w pkt 4;
6) zarurowanie odcinków rowu otwartego przebiegającego wzdłuż ul. Bierutowskiej.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala
się:
1) zasilanie terenów objętych planem z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia przebiegającej
wzdłuż ul. Bierutowskiej;
2) rozbudowę oraz budowę nowych kablowych linii
energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz
budowę stacji transformatorowych wnętrzowych
wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako obiekty wolno stojące lub
wbudowane oraz w liczbie stosownej do potrzeb;
3) lokalizację stacji transformatorowych, o których
mowa w pkt 2, na terenach oznaczonych w planie
symbolami 1 P+U i 2 P+U, na terenie własnym inwestora, stosownie do potrzeb;
4) lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących na wydzielonych działkach;
5) zapewnienie dojazdu do stacji transformatorowych,
o których mowa w pkt 2 i 3.
W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dostawę gazu z sieci gazowej średniego ciśnienia
w ul. Bierutowskiej;
2) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego
ciśnienia na obszary wyznaczone planem pod zabudowę;
3) budowę stacji redukcyjno- pomiarowych IIo, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie
własnym inwestora.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) dostawę ciepła z indywidualnych źródeł ciepła;
2) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej,
stosowanie
urządzeń
grzewczych
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
3) wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł (np.
energii słonecznej, gruntu).
W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych
i odrębnych, dopuszcza się lokalizowanie pojemników
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze
wszystkimi operatorami sieci;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych.
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Rozdział 2
Ustalenia dla terenów
§7
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1 P+U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów,
b) tereny zabudowy usługowej,
c) strażnica straży pożarnej z zapleczem socjalnym i garażami;
2) uzupełniające:
a) parkingi,
b) bocznica kolejowa,
c) obiekty urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji,
d) przepompownia
ścieków
komunalnych
i przemysłowych,
e) stacja redukcyjno-pomiarowa IIo,
f) stacja transformatorowa wnętrzowa,
g) zbiornik retencyjny wód opadowych,
h) tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru
kolejowego i w odległości nie mniejszej niż 20 m
od osi skrajnego toru, z wyjątkiem budynków i budowli, które uzyskały zgodę zarządcy infrastruktury
kolejowej na odstępstwo od powyższych warunków;
2) możliwość rozbudowy istniejących budynków pod
warunkiem zgodności z pozostałymi ustaleniami
oraz zgodnie z przepisami szczególnymi
i odrębnymi;
3) zakazuje
się
lokalizowania
hipermarketów
i obiektów handlowych o powierzchni przekracza2
jącej 2000 m , placów targowych oraz hal targowych;
4) wartość wskaźnika intensywności zabudowy działki
nie może być większa niż 1, 2;
5) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może
stanowić więcej niż 70% powierzchni działki;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
ul. Bierutowskiej;
7) liczba kondygnacji nie może być mniejsza niż 3
i większa niż 5 z wyjątkiem obiektów produkcyjnych, w tym obiektów służących: procesom technologicznym, przeładunkowi towarów, składowaniu
towarów;
8) budynki nie mogą być niższe niż 10 m licząc od
poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu
i nie wyższe niż 30 m.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) pozostawienie 3 m pasa komunikacyjnego wzdłuż
krawędzi skarpy cieku;
2) usytuowanie obiektów, urządzanie terenu, drogi
pożarowe oraz zaopatrzenie w wodę do celów gaszenia pożarów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
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3) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
i odrębnymi;
4) nie należy podejmować działań pogarszających
stan obiektów obrony cywilnej w obiektach użyteczności publicznej, wszelkie rozbudowy, modernizacje i rozbiórki należy uzgodnić z właściwymi
służbami obrony cywilnej;
5) wszelkie dojazdy manewrowe dla samochodów
oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze
spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku
przeciwnym do terenów kolejowych;
6) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych;
7) zakazuje się rozwoju terenów targowych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:
1) staranne wyeksponowanie zabudowy wzdłuż Trasy
Warszawskiej, która wraz z towarzyszącą zielenią
wysoką i małą architekturą powinna tworzyć jednolitą stylistycznie ścianę dla przejeżdżających;
2) szczególne wymagania architektoniczne dla zabudowy wzdłuż Trasy Warszawskiej;
3) nasycenie zabudowy treściami symbolicznymi (np.
nowoczesność, przedsiębiorczość);
4) staranne zagospodarowanie przestrzeni wejściowych do poszczególnych obiektów i ich kompleksów zlokalizowanych wzdłuż Trasy Warszawskiej.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) zakazuje się wydzielania działek dla zabudowy
niemających dostępu do ulicy z wyjątkiem sytuacji,
kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej
działki mającej dostęp do ulicy;
2) zakazuje się ustanawiania służebności drogowej
na działkach niebędących ulicą.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska i
przyrody:
1) zaleca się dla terenu zieleni urządzonej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h), urządzenie zieleni w
formie reprezentacyjnych szpalerów drzew;
2) działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych lub usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza
granicami działki;
3) stanowiska do mycia i przeglądu pojazdów powinny mieć twardą nawierzchnię ze spadkiem
zapewniającym spływ wody do wpustów kanalizacyjnych wyposażonych w osadniki błota i łapacze oleju;
4) wykorzystanie paliw gazowych, płynnych lub
energii elektrycznej jako medium dla celów
grzewczych, zaleca się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
5) wyposażenie zakładów pylących w urządzenia
odpylające i zraszające;
6) przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni
każdej działki na zieleń, w tym co najmniej 50%
na zieleń wysoką;
7) usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii
kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i
odrębnymi;
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8) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni,
zwłaszcza starodrzewu;
9) wszelkie zamierzenia mogące naruszyć stanowiska drzew należy uzgodnić z właściwymi organami, za każde wycięte zdrowe drzewo obowiązek nasadzenia trzech drzew w obrębie obszaru
objętego planem;
10) zakazuje się produkcji i obrotu substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi
stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu
kolejowego oraz stanowiącymi zagrożenie dla
środowiska;
11) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów;
12) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
13) zakazuje się podejmowania działań wiążących
się z emisją zanieczyszczeń atmosfery pogarszających widoczność;
14) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków i wód opadowych do cieków powierzchniowych i gruntu;
15) zakazuje się lokalizacji stawów gruntowych w sąsiedztwie linii kolejowych.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
1) obsługa komunikacyjna od strony ul. Bierutowskiej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z;
2) dopuszcza się prowadzenie bocznicy kolejowej
i torów odstawczych;
3) zapewnienie co najmniej 20 stanowisk postojowych na każde 100 osób zatrudnionych.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1) wysokość urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, nie może być
większa niż odległość od obszaru kolejowego i nie
może przekraczać 60 m;
2) urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie
mogą powodować zakłóceń łącznościowych na
projektowanej i istniejącej linii kolejowej;
3) dopuszcza się budowę urządzeń towarzyszących
obiektom budowlanym;
4) zakazuje się prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż Ø1620 mm
wzdłuż linii kolejowych;
5) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego zredukowania ciśnienia;
6) zakazuje się krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi pod rozjazdami.
§8
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
2 P+U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów,
b) tereny zabudowy usługowej,
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c) strażnica straży pożarnej z zapleczem socjalnym i garażami;
2) uzupełniające:
a) parkingi,
b) bocznica kolejowa,
c) obiekty urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji,
d) przepompownia
ścieków
komunalnych
i przemysłowych,
o
e) stacja redukcyjno-pomiarowa II ,
f) stacja transformatorowa wnętrzowa,
g) tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania budynków:
1) budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru
kolejowego i w odległości nie mniejszej niż 20 m
od osi skrajnego toru, z wyjątkiem budynków i budowli, które uzyskały zgodę zarządcy infrastruktury
kolejowej na odstępstwo od powyższych warunków;
2) możliwość rozbudowy istniejących budynków pod
warunkiem zgodności z pozostałymi ustaleniami
oraz zgodnie z przepisami szczególnymi
i odrębnymi;
3) usytuowanie dominanty architektonicznej w rejonie
węzła Trasy Olimpijskiej z ul. Bierutowską;
4) zakazuje
się
lokalizowania
hipermarketów
i obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m2, placów targowych oraz hal targowych;
5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy działki
nie może być większa niż 1,2;
6) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może
stanowić więcej niż 70% powierzchni działki;
7) linie zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy
Bierutowskiej,
b) obowiązująca linia zabudowy – od Trasy Olimpijskiej, głębokość oddziaływania linii-10m;
8) liczba kondygnacji:
a) nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 5
z wyjątkiem obiektów produkcyjnych, w tym
obiektów służących: procesom technologicznym, przeładunkowi towarów, składowaniu towarów,
b) w rejonie węzła Trasy Warszawskiej z Trasą
Olimpijską nie może być większa niż 7,
c) dla dominanty architektonicznej nie może być
większa niż 9;
9) wysokości:
a) budynki nie mogą być niższe niż 10 metrów licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu dachu i nie wyższe niż
30 m,
b) w rejonie węzła Trasy Warszawskiej z Trasą
Olimpijską budynki nie mogą być niższe niż 10
metrów licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu dachu i nie wyższe niż
35 m,
c) dla dominanty architektonicznej maksymalna
wysokość budynku 40 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu.
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) usytuowanie obiektów, urządzanie terenu, drogi
pożarowe oraz zaopatrzenie w wodę do celów gaszenia pożarów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi;
2) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
i odrębnymi;
3) nie należy podejmować działań pogarszających
stan obiektów obrony cywilnej w obiektach użyteczności publicznej, wszelkie rozbudowy, modernizacje i rozbiórki należy uzgodnić z właściwymi
służbami obrony cywilnej;
4) wszelkie dojazdy manewrowe dla samochodów
oraz parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze
spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku
przeciwnym do terenów kolejowych;
5) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych;
6) zakazuje się rozwoju terenów targowych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kompozycji urbanistycznej:
1) staranne wyeksponowanie zabudowy wzdłuż Trasy
Warszawskiej i Trasy Olimpijskiej, która wraz z towarzyszącą zielenią wysoką i małą architekturą
powinna tworzyć jednolitą stylistycznie ścianę dla
przejeżdżających;
2) szczególne wymagania architektoniczne dla zabudowy wzdłuż Trasy Olimpijskiej i Trasy Warszawskiej;
3) nasycenie zabudowy treściami symbolicznymi (np.
nowoczesność, przedsiębiorczość);
4) staranne zagospodarowanie przestrzeni wejściowych do poszczególnych obiektów i ich kompleksów zlokalizowanych wzdłuż Trasy Warszawskiej i
Trasy Olimpijskiej.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parcelacji gruntów:
1) zakazuje się wydzielania działek dla zabudowy
niemających dostępu do ulicy z wyjątkiem sytuacji,
kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej
działki mającej dostęp do ulicy;
2) zakazuje się ustanawiania służebności drogowej
na działkach niebędących ulicą.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska i
przyrody:
1) zaleca się dla terenu zieleni urządzonej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g urządzenie zieleni w
formie reprezentacyjnych szpalerów drzew;
2) działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych lub usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza
granicami działki;
3) stanowiska do mycia i przeglądu pojazdów powinny mieć twardą nawierzchnię ze spadkiem
zapewniającym spływ wody do wpustów kanalizacyjnych wyposażonych w osadniki błota i łapacze oleju;
4) wykorzystanie paliw gazowych, płynnych lub
energii elektrycznej jako medium dla celów
grzewczych, zaleca się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
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5) wyposażenie zakładów pylących w urządzenia
odpylające i zraszające;
6) przeznaczenie co najmniej 15% powierzchni
każdej działki na zieleń, w tym co najmniej 50%
na zieleń wysoką;
7) usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii
kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i
odrębnymi;
8) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni,
zwłaszcza starodrzewu;
9) wszelkie zamierzenia mogące naruszyć stanowiska drzew należy uzgodnić z właściwymi organami, za każde wycięte zdrowe drzewo obowiązek nasadzenia trzech drzew w obrębie obszaru
objętego planem;
10) zakaz produkcji i obrotu substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego oraz stanowiącymi zagrożenie dla środowiska;
11) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów;
12) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
13) zakazuje się podejmowania działań wiążących
się z emisją zanieczyszczeń atmosfery pogarszających widoczność;
14) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków i wód opadowych do cieków powierzchniowych i gruntu;
15) zakazuje się lokalizacji stawów gruntowych w sąsiedztwie linii kolejowych.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
1) obsługa komunikacyjna od strony ul. Bierutowskiej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z;
2) dopuszcza się prowadzenie bocznicy kolejowej
i torów odstawczych;
3) zapewnienie co najmniej 20 stanowisk postojowych na każde 100 osób zatrudnionych.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1) wysokość urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, nie może być
większa niż odległość od obszaru kolejowego i nie
może przekraczać 60 m;
2) urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie
mogą powodować zakłóceń łącznościowych na
projektowanej i istniejącej linii kolejowej;
3) dopuszcza się budowę urządzeń towarzyszących
obiektom budowlanym;
4) zakazuje się prowadzenia magistrali wodociągowych o średnicach większych niż Ø 1620 mm
wzdłuż linii kolejowych;
5) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego zredukowania ciśnienia;
6) zakazuje się krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi pod rozjazdami.
§9
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
WS ustala się przeznaczenie – ciek wodny.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska i
przyrody:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i
zanieczyszczonych wód opadowych do cieków
powierzchniowych i gruntu;
2) zapewnienie obudowy biologicznej z obu stron koryta cieku, w tym wprowadzenie szpaleru drzew;
3) usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii
kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi i
odrębnymi;
4) zapewnienie dojazdu drogą techniczną (minimum
3m) wzdłuż całego cieku;
5) zapewnienie możliwości przemieszczania się
drobnej zwierzyny (gadów, płazów, drobnych ssaków) wzdłuż cieku, szczególnie w miejscach jego
zarurowania.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące systemu transportowego – dopuszcza
się prowadzenie bocznicy kolejowej i torów odstawczych.
§ 10
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
KK ustala się przeznaczenie – teren komunikacji kolejowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu;
2) teren rozbudowy infrastruktury kolejowej;
3) zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi
i odrębnymi.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1) prowadzenie sieci technicznych napowietrznej
i podziemnej musi przebiegać po najkrótszej trasie:
krzyżować się z torami kolejowymi pod kątem 90º
do 80º oraz zgodnie z przepisami szczególnymi i
odrębnymi;
2) krzyżowanie napowietrznych linii wysokiego napięcia musi odbywać się poza obszarem postojów
techniczno-ruchowych pociągów oczekujących
przed semaforami wjazdowymi na stacje;
3) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzednie-
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go zredukowania ciśnienia również na liniach o ruchu zawieszonym;
4) zakaz prowadzenia magistrali wodociągowych o
średnicach większych niż Ø1620 mm wzdłuż linii
kolejowych.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na
realizację celu publicznego.
§ 11
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
KD-Z ustala się przeznaczenie – ulica klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu;
2) obustronne chodniki;
3) zieleń przyuliczna w formie zadrzewień alejowych;
4) ścieżka rowerowa.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1) projektowane sieci uzbrojenia technicznego należy
prowadzić w liniach rozgraniczających;
2) w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej poza
liniami rozgraniczającymi.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków – ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
zabytków archeologicznych.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na
realizację celu publicznego.
Rozdział 3
Ustalenia końcowe
§ 12
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej,
o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:
1) dla terenów 1 P+U i 2 P+U na 30%;
2) dla terenów WS, KK i KD-Z na 0%.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT
Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca
2005 r. (poz. 2009)
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Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
30 stycznia 1998 r. oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zmiany wyżej wymienionego Studium).

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca
2005 r. (poz. 2009)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu do publicznego wglądu w okresie od 9 grudnia
2004 r. do 10 stycznia 2005 r. oraz w okresie 15 dni od dnia zakończenia wyłożenia zostały wniesione uwagi przez Sp. z o.o. Raben Logistic dwoma pismami z dnia: 14 stycznia 2005 r.
i 20 stycznia 2005 r.
Rada Miejska Wrocławia po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trybie art. 18 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
przez Spółkę z o.o. Raben Logistic nie uwzględniła tych uwag.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca
2005 r. (poz. 2009)
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej
1. Projektowany teren komunikacji kolejowej oznaczony jest na rysunku planu symbolem KK. Dla
terenu ustala się:
1) przeznacza się teren na rozbudowę infrastruktury kolejowej;
2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających wynosi 7 m, długość około 587 m, powierzchnia
terenu KK wynosi 0,39 ha;
3) teren przeznacza się na realizację celu publicznego przy finansowaniu zewnętrznym inwestycji, może zaistnieć potrzeba wykupienia terenu ze środków gminy.
2. Projektowana ulica klasy zbiorczej oznaczona jest na rysunku planu symbolem KD-Z. Dla terenu
ustala się:
1) przeznacza się teren na realizację: ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zieleni przyulicznej w formie zadrzewień alejowych, modernizacja istniejącej jezdni w zależności od potrzeb;
2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających wynosi około 23,5÷26 m, długość ulicy w obszarze planu wynosi około 681 m, powierzchnia terenu KD-Z wynosi 1,71 ha;
3) poszerzono istniejące linie rozgraniczające o 6÷6,5 m, powierzchnia terenu do wykupienia –
około 0,395 m2 gruntu prywatnego właściciela, istnieje możliwość zamiany wyżej wymienionego gruntu;
4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia
technicznego (modernizację, przebudowę lub budowę nowych sieci);
5) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bierutowskiej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kiełczowską do ul. Mirkowskiej oraz budowa nowego wodociągu od ul. Mirkowskiej (in-
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westycja wykraczająca poza obszar planu) przewidywana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
6) budowa kanału sanitarnego w ul. Bierutowskiej przewidywana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
7) teren przeznacza się na realizację celu publicznego;
8) inwestycja finansowana będzie z budżetu gminy, nie wyklucza się udziału środków zewnętrznych, istnieje możliwość współfinansowania wyżej wymienionego zadania zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 780 ze zm.).

2010
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku
z uchwałą nr XIII/387/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz. 360) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne

5)

§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu, zwany dalej
planem, obejmuje obszar ograniczony terenami kolejowymi przy linii kolejowej w kierunku Wałbrzycha 
pomiędzy ul. St. Kunickiego i ul. J. Gagarina oraz pas
terenu o szerokości 50 m z lokalnymi poszerzeniami
prowadzący do ul. Żwirki i Wigury w rejonie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, jak na rysunku planu.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ze względu na brak występowania założeń
kompozycyjnych;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych ze względu na brak występowania takich przestrzeni;
3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ze względu na brak występowania zabudowy;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
12) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych ze względu na brak występowania takich
pomników.
§2

6)
7)
8)
9)
10)

11)

na podstawie odrębnych przepisów, ze względu
na brak występowania takich terenów i obiektów;
szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ze względu na brak takiej potrzeby;
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ze
względu na brak takiej potrzeby;
granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości ze względu
na brak takiej potrzeby;
granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ze względu na brak
występowania takich obszarów;
granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji ze względu na brak występowania takich obszarów;
granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 ze względu na brak występowania takich obiektów;
granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów służących organizacji imprez masowych ze względu na brak występowania takich
terenów;

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) przeznaczenie terenu  kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które
jako jedyne są dopuszczone w danym terenie;
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2) teren  obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
3) uchwała  niniejsza uchwała.
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2) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej i stacji transformatorowej.

§3

Rozdział 3

1. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały;
2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wrocław”, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do
uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4
do uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:
a) granica obszaru objętego planem,
b) linia rozgraniczająca tereny;
2) symbol terenu.

Infrastruktura techniczna
Na obszarze objętym planem obowiązują następujące
ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w
obrębie linii rozgraniczających drogi;
2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia
należy sytuować równolegle w stosunku do planowanych linii rozgraniczających drogi  zgodnie
z przepisami szczególnymi;
3) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicznego
poza liniami rozgraniczającymi drogi, należy je prowadzić równolegle do tych linii, w pasie terenu wolnym od innego istniejącego uzbrojenia;
4) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 2
i 3 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;
5) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
6) demontaż wszystkich nieczynnych istniejących sieci
uzbrojenia technicznego wraz z modernizacją, budową i przebudową układu komunikacyjnego.

§4

§8

Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych
niż te, które są dla niego ustalone w planie.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) likwidację nieczynnych ujęć wody i przewodów wodociągowych kolidujących z planowaną trasą drogi;
2) budowę magistrali wodociągowej, ułożonej wzdłuż linii
rozgraniczających planowanej drogi, od istniejącej
magistrali wodociągowej w al. Piastów do planowanej
magistrali wodociągowej w ul. Granicznej  inwestycja
częściowo poza obszarem objętym planem;
3) budowę sieci rozdzielczej na odcinku od zachodniej
linii rozgraniczającej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do połączenia z istniejącą siecią wodociągową
w ul. Żwirki i Wigury.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów
§5
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1KD-G ustala się przeznaczenie  ulica klasy głównej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 50 m
z lokalnymi poszerzeniami;
2) przecięcie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia
w różnych poziomach;
3) przecięcie z linią kolejową w kierunku Wałbrzycha
w różnych poziomach;
4) chodniki i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
5) zagospodarowanie zielenią izolacyjną pasa terenu
po północno-wschodniej stronie trasy, który pozostanie po ustaleniu jej przebiegu.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na
realizację celu publicznego.
§6
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
2ZL ustala się przeznaczenie  las.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) zalesienie;

§7

§9
W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych
i przemysłowych ustala się:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi w celu odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych z obszarów przyległych;
2) zasadę realizacji układu sieci kanalizacji sanitarnej w
oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych.
§ 10
W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych do planowanej kanalizacji deszczowej;
2) obowiązek usunięcia z wód deszczowych substancji
ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika;
3) zasadę realizacji układu kanalizacji deszczowej
w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję odpro-
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wadzenia ścieków opadowych, w tym z obszaru objętego planem;
4) ze względu na występowanie sieci drenarskiej na
obszarze objętym planem ustala się obowiązek opracowania dokumentacji przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający jego właściwe działanie na terenach przyległych, eliminując
tym samym możliwość podtapiania tych terenów;
5) zarurowanie rowu melioracyjnego na odcinku jego
kolizji z planowaną drogą.

Wymogi w zakresie ochrony środowiska
Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych do cieków
powierzchniowych, wód gruntowych i gruntów.
§ 15

§ 11

Rozdział 5

W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 200,
przebiegającego wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej planowanej drogi poza obszarem objętym planem, lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego w strefie 15 m od tego gazociągu;
2) postuluje się likwidację nieczynnych gazociągów
podwyższonego średniego ciśnienia DN 100, zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości zachodniej linii
rozgraniczającej planowanej drogi poza obszarem objętym planem.

Wymogi dotyczące ochrony zabytków
Na całym obszarze objętym planem wprowadza się strefę
ochrony zabytków archeologicznych, w której ustala się
konieczność przeprowadzenia ratowniczych, wyprzedzających badań archeologicznych za zezwoleniem właściwych służb ochrony zabytków, uzyskanym przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 12

§ 17

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala
się:
1) zasilanie poprzez rozbudowę na tereny objęte planem
istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;
2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej na
terenie oznaczonym w planie symbolem 2ZL.

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

§ 14

Na obszarze objętym planem postuluje się zachowanie w
miarę możliwości istniejącego drzewostanu.

§ 16

Rozdział 6
Ustalenia końcowe

§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 19

§ 13
W zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustala
się lokalizowanie sieci we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami.
Rozdział 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)
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Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław”
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław” (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 roku oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
5 lipca 2001 roku w sprawie zmiany wyżej wymienionego Studium).

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka
Osi Inkubacji we Wrocławiu do publicznego wglądu (w terminie od 1 grudnia 2004 r. do
31 grudnia 2004 r.) oraz w wyznaczonym terminie do dnia 17 stycznia 2005 r. wpłynęła jedna uwaga do projektu planu wniesiona pismem z dnia 15 stycznia 2005 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Ola” Sp. z o.o. Rada Miejska Wrocławia po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej
w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) nie uwzględniła wyżej wymienionej uwagi.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2005 r. (poz. 2010)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji, która będzie nowym
elementem podstawowego układu drogowego miasta, obejmuje odcinek ulicy o długości około
1100 m. Powierzchnia terenu wynosi 5,61 ha. Dla terenu ulicy klasy głównej oznaczonej symbolem 1KD-G przewiduje się:
1) realizację w układzie docelowym ulicy o przekroju dwujezdniowym;
2) realizację chodnika, ścieżki rowerowej oraz zieleni przyulicznej  w zależności od potrzeb
i lokalnych uwarunkowań;
3) realizację części wiaduktu w granicach planu nad linią kolejową;
4) kompleksowe zaplanowanie sieci uzbrojenia technicznego oraz realizację sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej będących w gestii gminy;
5) realizację magistrali wodociągowej w granicach planu, łączącej istniejącą magistralę
w al. Piastów z planowaną magistralą w ul. Granicznej;
6) przeznaczenie terenu na realizację celu publicznego.
Przedmiotowe inwestycje finansowane będą z budżetu gminy. Nie wyklucza się udziału środków
zewnętrznych.

2011
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 marca 2005 r.
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w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Wrocław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław (t.j. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 119,
poz. 1554 ze zm., w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2001
r. Nr 88, poz. 1175, z 2002 r. Nr 34, poz. 873, Nr 137,
poz. 1893 i Nr 231, poz. 3196, z 2003 r. Nr 101, poz.
1949 i z 2004 r. Nr 82, poz.1560) skreśla się w § 7 ust.
2a.

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

WICEPRZEWODNICZĄC
Y
RADY MIEJSKIEJ

§2
WŁADYSŁAW GUT

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3

2012
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 9 września 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12
pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
1. W uchwale nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 roku w sprawie ustalenia
sieci
publicznych
szkół
podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Miasto (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego Nr 207, poz. 3227):
1) w załączniku nr 1 pozycja 50 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 76 z oddziałami
sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego, 53-320
Wrocław, ul. Wandy 13.”;
skiego, Cerekwicka, Dalimira, Dekarska, Falzmanna, Filomatów, Forteczna, Fryzjerska, Gąsiorowskiego, Goszczyńskiego, Grawerska, Gro-

2) w załączniku nr 2 pozycja 2 otrzymuje brzmienie:
„Gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza, 51-314
Wrocław, ul. Gorlicka 25.”;
3) w załączniku nr 3 pozycja 12 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Kamieńskiego
24.
Obwód: ulice: Skwer Obrońców Helu, Ałunowa,
Anczyca, Aptekarska, Baczyńskiego, Bończyka,
Brodzińskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Bukowicka,
Cholewkarska,
Chrzanowchowiaka, Irysowa, Jubilerska, Jutrosińska, Kaletnicza,
Kamieńskiego,
Kasprowicza
nr 1–70 (wszystkie), Kątowa, Kępińska, Kocha,
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Kominiarska od nr 65 do końca (wszystkie), Konopnickiej, Korzeńska, Krośnicka, Kruczkowskiego, Krzyżanowicka, Krzyżanowskiego, Księgarska, Kwiatowa, Lekarska, Lenartowicza, Leśmiana, Lindego, Ługowa, Makuszyńskiego, Markowskiego, Mikory, Milicka, Młynarska, Mochnackiego, Nabielaka, Oppmana, Osiecka, Osolska,
Parnickiego, Perzyńskiego, Pęgowska, Pleszewska, Pola Wincentego, Polanowicka, Postolińska,
Poświęcka, Prusicka, Redycka od nr 128 do końca (wszystkie), Romanowskiego, Rowerowa, Rudawska, Skoczna, Skoroszowska, Starościńska,
Strażacka, Sulejowska, Sulmierzycka, Sułowska,
Syrokomli, Szniolisa, Torowa, Twardogórska,
Ujejskiego, Wierzchowicka, Zabłocie, Zagaje, Zajączkowska, Zaleskiego, Zalipie, Załęże, Zapotocze, Zarzecze, Zawalna, Zawońska, Zaziębie,
Zduńska, Zegarmistrzowska, Zelenaya, Złotowska, Żmigrodzka od nr 1 do końca (nieparzyste),
Zaułek Rogoziński.”;
4) w załączniku nr 3 pozycja 14 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Stabłowicka
143
Obwód: ulice: Bojanowska, Brodzka od nr 129 do
końca i od nr 146 do końca, Cukiernicza, Główna
od nr 50 do końca (wszystkie), Gryczana, Gwizdanowska, Janowska, Juszczaka, Karczemna,
Krzelowska, Kuligowskiego, Lisicka, Łososiowicka,
Małomicka,
Marszowicka
nr 1–130 (wszystkie), Osmańczyka, Piekarska,
Piwowarska, Polonii Wrocławskiej, Pracka, Rybickiego, Stabłowicka od nr 91 do końca (wszystkie), Starobielawska nr 1–31 i nr 2–22, Towarowa,
Wilkszyńska, Zbożowa”;
5) w załączniku nr 3 pozycja 15 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła
Podstawowa
Nr
23,
ul. Przystankowa 32.
Obwód: ulice: Alpejska, Asfaltowa, Będzińska,
Biwakowa, Bliska, Chlebowa, Czechowa, Daleka,
Drahonowskiej, Generała Grota Roweckiego nr
2–74 i nr 1–73, Glebowa, Granitowa, Himalajska,
Hufcowa, Jasienicy, Klasztorna, Kosmiczna, Koszycka, Kukuczki, Kwitnąca, Małkowskiego,
Marmurowa, Nenufarowa, Oboźna, Oraczy,
Pachnąca, Pamirska, Parafialna (do nr 22
wszystkie), Pawia, Pirenejska, Poronińska, Przystankowa, Radarowa, Radłowa, Ratajów, Rozmarynowa, Rutkiewicz, Siewców, Skibowa,
Smardzowska, Snopkowa, Spokojna, Szarych
Szeregów, Świt, Terenowa, Uznańskiego, Wylotowa, Zastępowa, Zawiszy Czarnego, Zuchowa,
Żeńców, Żniwna.”;
6) w załączniku nr 3, pozycja 16 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła
Podstawowa
nr
24,
ul. Częstochowska 42
Obwód: ulice: plac Ciesielski, plac Kaliski, Bocheńska, Chęcińska, Częstochowska, Czorsztyńska, Grybowska, Jasielska, Kamiennogórska,
Kielecka, Kosmonautów od nr 234 do końca (parzyste), Kościańska, Krzeszowska, Limanowska,
Łukowa, Małopolska, Miechowska, Mieroszowska, Nowosądecka, Nowotarska, Olkuska, Przemyska, Rabczańska, Radomska, Rajska, Rawicka, Rzeszowska, Solińska, Tarnowska, Wielko-

Poz. 2012
polska, Wschowska, Zakopiańska, Złotnicka,
Żwirowa, Żywiecka.”;
7) w załączniku nr 3 pozycja 22 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Gałczyńskiego 8.
Obwód: ulice: Ametystowa, Białoszewskiego,
Brylantowa, Bursztynowa, Czołgistów, Dąbka,
Diamentowa, Fasolowa, Filipowicza, Fizylierska,
Gałczyńskiego, Generała Abrahama, Generała
Bołtucia, Generała Grota Roweckiego od
nr 75 do końca (wszystkie), Generała Grzmota Skotnickiego, Generała Kleeberga, Generała
Włada, Gerberowa, Goetla, Jarzynowa, Jaspisowa, Kryniczna, Kurpiów, Kutrzeby, Lechonia, Łubinowa, Majora Hubala, Majora Sucharskiego,
Malachitowa, Masztalerza, Motylkowa, Nefrytowa, Nektarowa, Nenckiego, Obrońców Poczty
Gdańskiej,
Orawska,
Parafialna
(od
nr 23 do końca), Piechoty, Pszczelarska, Rubinowa, Rzepakowa, Sojowa, Sosnkowskiego, Starzyńskiego,
Storczykowa,
Strachowskiego,
Strączkowa, Synów Pułku, Szafera, Szczepowa,
Szmaragdowa, Traktorowa, Tulipanowa, Turkusowa, Uczniowska, Ułańska, Unruga, Zdrojowa,
Zwiadowców.”;
8) w załączniku nr 4 pozycja 4 otrzymuje brzmienie:
„Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła
II, ul. Paulińska 14.
Obwód: ulice: plac Borna Maxa, plac Staszica
Stanisława, plac Strzelecki, plac Świętego Macieja, Biskupa Tomasza Pierwszego, Brodatego
Henryka, Cybulskiego, Dębickiego Zdzisława,
Dmowskiego, Drobnera, Dubois, Flisacka, Jagiełły Władysława, Kaszubska, Kleczkowska, Księcia
Witolda, Kurkowa, Łokietka Władysława, Łowiecka, Mieszczańska, Nobla, Otwarta, Paulińska,
Podwórcowa, Pomorska, Portowa, Ptasia, Rostafińskiego, Rydygiera, Siemieńskiego Lucjana,
Składowa, Srocza, Strażnicza, Śrutowa, Świętego Wincentego, Wąska, Zegadłowicza Emila,
Zyndrama z Maszkowic, Żiżki.”;
9) w załączniku nr 4 pozycja 21 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta, ul.
Lubelska 95a.
Obwód: ulice: al. Śliwowa, Ananasowa, Augustowska, Barczewska, Beżowa, Będkowska, Biała, Białostocka, Bieszczadzka, Błękitna, Boguszowska, Bojanowska, Braniewska, Brodnicka,
Brodzka, Bystra, Chełmska, Chwałkowska, Ciechocińska, Cieplicka, Cmentarna, Cukiernicza,
Cytrynowa, Drogosławicka, Dworska, Dziarska,
Fioletowa, Fromborska, Główna, Głuszycka,
Gminna, Górecka, Granatowa, Gryczana, Gwizdanowska, Hodowlana, Hoża, Iławska, Iwonicka,
Jagniątkowska, Janowska, Jeleniogórska od nr
41 do końca, Jesiennicka, Jeżowska, Jędrzejowska, Juszczaka, Karczemna, Kokosowa, Kozia,
Królewiecka, Kruszcowa, Krzelowska, Krzyżowska, Kuligowskiego, Lazurowa, Lidzbarska, Lisicka, Lubelska, Łososiowicka, Ługowińska, Łukowska, Małomicka, Mandarynkowa, Marszowicka
nr 2–74 i nr 1–131, Maślicka, Miłkowska, Mrągowska, Mysłakowicka, Narzędziowa, Nasienna,
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Niebieska, Niecała, Oliwkowa, Osmańczyka,
Ostródzka, Pasieczna, Pasłęcka, Perłowa, Piechowicka, Piekarska, Pienińska, Pilczycka od nr
159 do końca (wszystkie), Piotrkowska, Piwowarska, Polonii Wrocławskiej, Pomarańczowa,
Porębska, Potokowa, Północna, Pracka, Prędka,
Przechodnia, Przemiłowska, Przesiecka, Purpurowa, Raźna, Rącza, Reszelska, Rędzińska,
Rolna, Rychła, Sadowicza, Samotna, Seledynowa, Siedlecka, Skałeczna, Sobieszowska, Sorkwicka, Stabłowicka, Starobielawska, Starogajowa, Stodolna, Strzeblowska, Sulistrowicka, Szara, Szkarłatna, Ślężoujście, Śmigła, Śnieżna,
Świeża, Tatrzańska, Tolkmicka, Towarowa, Turoszowska, Warmińska, Wartka, Wełniana, Wilkszyńska, Wołodyjowskiego, Zamojska, Zbożowa,
Zebrzydowska, Zielona, Złota, Źródlana, Żółta,
Żwawa.”;
10) w załączniku nr 4 pozycja 24 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 25, ul. Orzechowa 62.
Obwód: ulice: Alpejska, Asfaltowa, Będzińska,
Bielawska, Biwakowa, Bliska, Borowska od nr
128 do końca i od nr 143 do końca, Chlebowa,
Czechowa, Czerniawska, Daleka, Długopolska,
Drahonowskiej, Dusznicka, Działkowa, Dzierżoniowska, Generała Grota Roweckiego nr 1–73 i
nr parzyste, Glebowa, Glogera, Granitowa, Himalajska, Hufcowa, Jabłeczna, Jasienicy, Klasztorna, Kłodzka, Kosmiczna, Koszycka, Kudowska,
Kukuczki, Kwitnąca, Lądecka, Małkowskiego,
Marmurowa, Nenufarowa, Niemczańska, Oboźna, Oraczy, Orłowicza, Orzechowa nr 1–12
(wszystkie) i nr 14–36 oraz od nr 38 do końca
(wszystkie), Pachnąca, Pamirska, Parafialna nr
1–57 i nr 2–22, Pawia, Pieszycka, Pietrzykowicka, Piławska, Pirenejska, Poronińska, Przystankowa, Puszczykowska, Radarowa, Radkowska,
Radłowa, Ratajów, Rozmarynowa, Rutkiewicz,
Siewców, Skibowa, Smardzowska, Snopkowa,
Spokojna, Strońska, Szarych Szeregów, Świeradowska, Świt, Terenowa, Trawna, Uznańskiego
Adama, Wambierzycka, Wylotowa, Zaruskiego,
Zawiszy Czarnego, Zmorskiego, Żenców, Żniwna.”;
11) w załączniku nr 4 pozycja 25 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 27, ul. Czeska 40.
Obwód: ulice: plac Wyzwolenia, Ałunowa, Aptekarska, Bałkańska, Bezpieczna, Bułgarska, Cholewkarska, Chorwacka, Czeska, Ćwiczebna, Dalimira, Grzybowa, Hokeistów, Inspektowa, Jarocińska, Jugosłowiańska, Kaczeńcowa, Kajakarzy,
Kamieńskiego, Kapliczna, Kątowa, Kminkowa,
Kominiarska nr 1–64 (wszystkie), Korzeńska, Koszykarzy, Kraszewskiego Ignacego Józefa, Krośnicka, Krotoszyńska, Krzyżanowicka, Lekarska,
Ligocka, Lipska, Lutycka, Łopianowa, Ługowa,
Łużycka, Łyżwiarzy, Meliorancka, Micheleta, Miętowa, Mikory, Milicka, Młynarska, Morawska,
sowa, Czeremchowa, Czereśniowa, Czołgistów,
Dąbka, Dereniowa, Diamentowa, Fasolowa, Filipowicza, Fizylierska, Gałczyńskiego, Garwolińska, Generała Abrahama, Generała Bołtucia,
Generała Grota Roweckiego od nr 75 do końca
(nieparzyste), Generała Grzmota Skotnickiego,
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Obodrzycka, Obornicka od nr 59 do końca,
Opłotkowa, Osobowicka, Ostowa, Ostrowska,
Ostrzeszowska, Palisadowa, Paprotna, Parnickiego, Pełczyńska, Perzowa, Pęgowska, Pielęgniarska, Piłkarzy, Pleszewska, Podbiałowa, Polanowicka, Postolińska, Poświęcka, Prusicka,
Redycka nr 128–130, Reymonta Władysława,
Rudawska, Rzemieślnicza, Serbska, Siatkarzy,
Skoczna, Słowacka, Starościńska, Strażacka,
Struga Andrzeja, Sulejowska, Sulmierzycka,
Szachistów, Szczawiowa, Ślazowa, Świętego
Huberta, Twardogórska, Tymiankowa, Wędkarzy,
Wieluńska, Wierzchowicka, Witkowska, Wołowska, Wrzosowa, Zabłocie, Zagaje, Zajączkowska,
Zalipie, Załęże, Zapotocze, Zarzecze, Zaziębie,
Zegarmistrzowska, Żużlowców, Żywopłotowa,
zaułek Rogoziński.”;
12) w załączniku nr 4 pozycja 30 otrzymuje brzmienie: „ Gimnazjum nr 32 w Zespole Szkół Nr 8, ul.
Piesza 1.
Obwód: ulice: al. Kasprowicza nr 1–70, Bałtycka,
Broniewskiego, Bukowicka, Cerkwicka, Dekarska, Falzmanna, Forteczna, Fryzjerska, Grawerska, Irysowa, Jubilerska, Jutrosińska, Kaletnicza,
Kępińska, Kominiarska od nr 65 do końca
(wszystkie), Krzyżanowskiego, Księgarska, Kwiatowa, Leśmiana, Macedońska, Markowskiego,
Na Polance, Obornicka nr 1-58, Osiecka, Osolska, Piesza, Skoroszowska, Sułowska, Szniolisa,
Torowa,
Trzebnicka
nr 2539 i od nr 42 do końca, wybrzeże Józefa
Conrada-Korzeniowskiego, Zakładowa, Zawońska, Zduńska, Złotowska, Żmigrodzka.”;
13) w załączniku nr 4 pozycja 32 otrzymuje brzmienie: „ Gimnazjum nr 34, ul. Zemska 16.
Obwód: ulice: plac Ciesielski, plac Kaliski, Bocheńska, Budziszyńska, Chęcińska, Chociebuska, Częstochowska, Czorsztyńska, Grodecka,
Grybowska, Gubińska, Jasielska, Kamiennogórska, Kielecka, Komorowska, Kościańska, Krośnieńska, Krzeszowska, Kuźnicka, Limanowska,
Łukowa, Małopolska, Miechowska, Mieroszowska, Nowodworska, Nowosądecka, Nowotarska,
Olkuska, Przemyska, Rabczańska, Radomska,
Rajska, Rawicka, Rogowska, Rzeszowska, Solińska, Tarnowska, Wielkopolska, Wojrowicka,
Wschowska, Zakopiańska, Zemska, Złotnicka,
Żwirowa, Żywiecka.”;
14) w załączniku nr 4 pozycja 36 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 4, ul.
Powstańców Śląskich 210/218
Obwód: ulice: al. Akacjowa, al. Dębowa,
al. Jarzębinowa, al. Jaworowa, al. Kasztanowa,
al. Lipowa, al. Wiązowa, al. Wiśniowa, Admirała
Unruga, Agrestowa, Aliancka, Ametystowa, Białoszewskiego, Borówczana, Braterska, Brossa,
Brylantowa,
Bursztynowa,
CiGenerała Kleeberga, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Generała Włada, Gerberowa, Goetla, Grójecka, Hippiczna, Hubala, Jagodowa, Januszowicka, Jarzynowa, Jaspisowa,
Jeździecka, Kalinowa, Kampinoska, Karkonoska,
Kolarska, Końska, Kryniczna, Kurpiów, Kutnow-
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ska, Lechonia, Łubinowa, Majora Sucharskiego,
Malachitowa, Malinowa, Masztalerza, Motylkowa,
Nefrytowa, Nektarowa, Nenckiego, Obrońców
Poczty Gdańskiej, Okrężna, Ołtaszyńska, Orawska, Orla, Ożynowa, Parafialna od nr 24 do końca
i od nr 59 do końca, Partynicka, Piechoty, Pocztowa, Porzeczkowa, Powstańców Śląskich od nr
198 do końca (wszystkie), Poziomkowa, Pszczelarska, Pułtuska, Racławicka od nr 37 do końca
(wszystkie), Rawska, Rodzinna, Rubinowa, Rzepakowa, Sąsiedzka, Sępia, Siostrzana, Skierniewicka, Skrajna, Sochaczewska, Sojowa, Sokola
od
nr
52
do
końca
i od nr 55 do końca, Spiska, Stajenna, Starzyńskiego, Storczykowa, Strachowskiego, Strączkowa, Sudecka, Synów Pułku, Szafera, Szczepowa, Szczytowa, Szmaragdowa, Ślężna od nr 138
do końca (wszystkie), Tarninowa, Tenisowa,
Traktorowa, Truskawkowa, Tulipanowa, Turkusowa, Turniejowa, Uczniowska, Ulanowskiego od
nr 13 do końca (wszystkie), Ułańska, Waligórskiego, Warsztatowa, Weigla, Wojszycka, Wyści-
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gowa, Zapaśnicza, Zastępowa, Zdrojowa, Zuchowa, Zwiadowców, Zwycięska, Żołnierska.”.
2. Zmiana polegająca na włączeniu do obwodów Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 27 oraz Gimnazjum
nr 32 ulic należących do obwodu Gimnazjum nr 36
dotyczy uczniów, którzy począwszy od roku szkolnego
2005/2006 rozpoczną naukę w klasach pierwszych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005
roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT

2013
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12
pkt 10 a, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.), art. 5 ust. 5, 5a, art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2672 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „uczeń” – osoba ucząca się w szkołach publicznych i
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, lub w szkołach niepublicznych nieposiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla doroi młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, lub w publicznych i niepublicznych ośrodkach
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
obowiązku
szkolnego

słych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
2) „słuchacz” – osoba ucząca się w publicznych kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych i kolegiach pracowników służb społecznych oraz w niepublicznych kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach języków obcych – do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia;
3) „wychowanek” – osoba realizująca obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki w publicznych i niepublicznych
ośrodkach
umożliwiających
dzieciom
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki;
4) „szkoła” – szkoła publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dorosłych,
szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły
publicznej dla młodzieży i dorosłych, kolegium na-
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uczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych
i kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie, niepubliczne nauczycielskie kolegium języków obcych oraz ośrodek
umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
„rodzina” – osoby spokrewnione (rodzice, rodzeństwo
będące na utrzymaniu rodziców/prawnych opiekunów
do
ukończenia
24
roku
życia,
dzieci)
i osoby niespokrewnione (małżonkowie, opiekunowie
prawni lub faktyczni dziecka), prowadzący wspólne
gospodarstwo domowe;
„trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa
niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593 ze zm.);
„dochód na osobę w rodzinie” – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
„dochód w rodzinie” – suma miesięcznych dochodów
osób w rodzinie;
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005
r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 1–8),
„ustawa” – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
§2

Pomoc materialna jest udzielana uczniom, słuchaczom,
wychowankom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do
edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia, słuchacza, wychowanka.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-15/230/05
z
dnia
15
kwietnia
2005 r. stwierdzono nieważność § 2).
Rozdział 2
Formy pomocy stypendium szkolnego
§3
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, słuchacza,
wychowanka, po zasięgnięciu opinii dyrektora
szkoły;
2) dyrektora szkoły.
2. Stypendia szkolne mogą być przyznawane z urzędu.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005
r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 i 2).
3. Stypendia określone w ust. 1 i 2 będą udzielane w
następujących formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą. Stypendium szkolne w tej formie realizowane jest przelewem na rachunek bankowy
instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w
tym w szczególności zakup podręczników. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane
jest za pośrednictwem szkół uczniów, słuchaczy,
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wychowanków poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych zgłoszonych przez
uczniów, słuchaczy, wychowanków i zaakceptowanych przez szkołę;
3) całkowitego lub częściowego porycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne przyznane tej w formie
realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający
stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w pkt 1 i 2, a w przypadku
uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie,
o której mowa w pkt 3 nie jest możliwe lub nie jest
uzasadnione, natomiast w przypadku słuchaczy
kolegiów,
o
których
mowa
w
§ 1 pkt 2 udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie jest celowe lub nie
jest uzasadnione. Stypendium szkolne przyznane
w tej formie realizowane jest gotówką lub przelewem na konto osobiste:
a) rodzica uprawnionego do pobierania zasiłku rodzinnego w ramach świadczeń rodzinnych,
b) pełnoletniego ucznia, słuchacza, wychowanka.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-15/230/05
z
dnia
15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność
§ 3 ust. 3 pkt 4 wyrazy „lub nie jest uzasadnione”).
4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub
kilku formach jednocześnie.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005
r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 4).
Rozdział 3
Warunki przyznawania stypendium szkolnego
§4
1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są
wszyscy uczniowie, słuchacze, wychowankowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
2. W przypadku, gdy liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków spełniających kryteria, określone w ust. 1 pkt
1
i
2
oraz
wielkość
dotacji
celowej,
o której mowa w § 10 uniemożliwia przyznanie stypendium wszystkim starającym się o przyznanie stypendium, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, słuchacze, wychowankowie spełniający
łącznie następujące kryteria:
1) posiadają najniższe dochody w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie
nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zapisana w ustawie;
2) w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka występuje jedno z wymienionych niżej zjawisk: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoho-

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 92

3.

4.
5.

6.

– 8359 –

lizm
lub
narkomania,
a także gdy uczeń, słuchacz, wychowanek pochodzi z rodziny niepełnej.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
dłuższy niż od września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych – na okres
nie dłuższy niż od października do czerwca w danym
roku szkolnym.
W roku szkolnym 2004/2005 stypendium szkolne jest
przyznawane od stycznia 2005 r. do czerwca 2005 r.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, wychowankowi, który otrzymuje inne stypendium ze
środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanego stypendium łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa z art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Stypendium szkolne nie przysługuje słuchaczowi,
który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanego stypendium łącznie z innym stypendium o
charakterze socjalnym ze środków publicznych nie
przekracza osiemnastokrotności kwoty, o której mowa
z
art.
6
ust.
2
pkt
2
ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005
r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 3, 5, 6).
Rozdział 4

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§5
1. Warunkiem ubiegania się ucznia, słuchacza, wychowanka o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie:
1) wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w
macierzystej szkole ucznia, słuchacza, wychowanka lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia;
2) zaświadczenia potwierdzającego miejsce stałego
zameldowania lub oświadczenie o zamiarze stałego pobytu na terenie gminy Wrocław;
3) zaświadczenia o uzyskiwaniu przez ucznia, słuchacza, wychowanka innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
4) dołączenie do wniosku kompletu (oryginałów lub
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w
szczególności: zaświadczenia o dochodach osiągniętych przez wszystkich członków rodziny np. z
tytułu umowy o pracę, świadczeń otrzymywanych z
ZUS, z Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinki rent i
emerytur, zaświadczenie o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku
rodzinnego) w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (zgodnie z
art.8 ust.1 pkt 2 ustawy).
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2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa
się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników
służb
społecznych
do
dnia
15 października danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych uniemożliwiających złożenie wniosku w
terminie, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 2.
4. Składane wnioski podlegają rejestracji zgodnie
z datą wpływu.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje bez
rozpatrzenia w przypadku, gdy:
1) został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu w szkole, w Urzędzie Miejskim
Wrocławia lub data stempla pocztowego pisma
nadanego pocztą;
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, i mimo wezwania w terminie 7
dni nie uzupełniono braków;
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1
pkt 2–4, nie są prawidłowo wypełnione i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r.
stwierdzono nieważność § 5 ust. 1, 2, 3, 5).
Rozdział 5
Wypłata stypendium
§6
1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że
wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczeń, słuchacz, wychowanek otrzymujący stypendium traci prawo do otrzymania stypendium w przypadku:
1) nieuczęszczania do szkoły z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres przekraczający 30 dni w
danym roku szkolnym;
2) skreślenia z listy uczniów, słuchaczy, wychowanków przez szkołę;
3) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w
§ 4 ust. 1.
4. Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń, słuchacz, wychowanek lub rodzice ucznia, słuchacza wychowanka
otrzymującego stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o
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ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5. Uczeń, słuchacz, wychowanek otrzymujący stypendium traci prawo do otrzymania stypendium od 1-go
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 4.
6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot
wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości
lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej
pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania
takiego zwrotu.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-15/230/05
z
dnia
15
kwietnia
2005 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7).
Rozdział 6
Warunki i zasady ubiegania się o zasiłek szkolny
§7
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi, wychowankowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie
zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (w szczególności zaświadczenie z policji, lekarskie).
2. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, słuchacza,
wychowanka, po zasięgnięciu opinii dyrektora
szkoły;
2) dyrektora szkoły.
3. Zasiłki szkolne mogą być przyznawane z urzędu.
4. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;
2) klęski żywiołowej;
3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą
(ucznia, słuchacza, wychowanka, czy w rodzinie);
4) innych, szczególnych okoliczności.
5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.
6. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.

Poz. 2013

7. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/230/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7).
§8
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, słuchacze, wychowankowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
2) w rodzinie ucznia, słuchacza, wychowanka zaistniało
zdarzenie, o którym mowa w § 7 ust. 4.
§9
Warunkiem ubiegania się ucznia, słuchacza, wychowanka o przyznanie zasiłku szkolnego jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego w
macierzystej szkole ucznia, słuchacza, wychowanka
lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia;
2) udokumentowanie przesłanek, o których mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 1;
3) dołączenie do wniosku kompletu (oryginałów lub kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających zdarzenie, o którym mowa w §
7 ust. 4.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-15/230/05
z
dnia
15
kwietnia
2005 r. stwierdzono nieważność § 9).
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 10
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne będą finansowane
z dotacji celowej przekazywanej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WŁADYSŁAW GUT

2014
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 11 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty
posiadające zezwolenia
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Poz. 2014

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art.
40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r.) oraz
art. 41 nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia w wysokości:
I. Wywóz odpadów komunalnych stałych gromadzonych w pojemnikach:
Stawka opłaty
3
zł/m

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SM 110 1- własność zleceniodawcy
SM 110 1 - własność zleceniobiorcy
PA 1100 1 własność zleceniodawcy
PA 1100 1 - własność zleceniobiorcy
Kontener własność zleceniodawcy
Kontener własność zleceniobiorcy

33
46
28
35
24
29

II Dodatkowe usługi komunalne:
Stawka opłaty
3
zł/m
1.
2.

Załadunek ręczny
Przyjęcie odpadów na wysypisko

75
15

III Wywóz odpadów komunalnych płynnych:
Stawka opłaty
3
zł/m
1.
2.
3.
4.

z gospodarstw domowych
pozostali
przyjęcie odpadów na oczyszczalnię
w niedzielę , święta i inne dni wolne od
pracy, w sytuacjach awaryjnych

18
18
5,50
23

Do stawek ustalonych powyżej doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości 7%.
§2
Jednostka świadcząca usługi wywozu może stosować do rozliczeń stawki niższe od ustalonych w § 1 w zależności
od kosztów wywozu oraz zawartej umowy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
§4
Traci moc uchwała nr XL/2352002 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
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Poz. 2014 i 2015
RADY MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ CICHOŃ

2015
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 25 kwietnia 2005 r.
zmieniająca Statut Legnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 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 II/17/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
2 grudnia 2002 r. Statut Legnicy (Dz. Urz. Woj. Doln. z
2003 r. Nr 2, poz. 52, Nr 143, poz. 2425 i z 2004 r. Nr 13,
poz. 255 i Nr 86, poz. 1594) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. W porządku obrad sesji raz na pół roku powinno
znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał
Rady.”,
2) w § 41 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
“6. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa 200 mieszkańców miasta posiadających
czynne prawo wyborcze, na zasadach i trybie
określonym w ust. 2 i 3. Wzór formularza zgłoszeniowego mieszkańców miasta przedstawiających projekt uchwały określa załącznik nr 8 do
Statutu.”,
3) w § 45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
“1a. Imienne wydruki z głosowania stanowią załączniki do protokołu.”,
4) po § 53 dodaje się § 53a, w brzmieniu:
“§ 53a
1. Radni mają obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział:
1) w szkoleniu proceduralnym organizowanym po
wyborach do Rady,
2) w szkoleniach organizowanych przez Przewodniczącego dla całej Rady.
2. Przewodniczący po określeniu na podstawie wniosków radnych potrzeb szkoleniowych określi temat
i termin szkolenia.”,
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/309/05 z dnia 11 maja 2005 r.
stwierdzono nieważność § 1 pkt 4),

5) w zasadach i trybie nadawania tytułu “Honorowego
Obywatela Miasta Legnicy” będących załącznikiem nr
4 do Statutu Legnicy w § 3 dotychczasową treść
oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
“2. Wnioski o nadanie tytułu wraz z uzasadnieniem
składa się w Biurze w terminie do ostatniego
dnia lutego każdego roku.”,
6) w zasadach i trybie przyznawania “Nagrody Miasta
Legnicy” będących załącznikiem nr 5 do Statutu Legnicy § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa się w Biurze w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku.”,
7) w zasadach i trybie przyznawania odznaki „Zasłużony
dla Legnicy” będących załącznikiem nr 6 do Statutu
Legnicy § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Wnioski o przyznanie odznaki składa się wraz z
uzasadnieniem w Biurze w terminie do ostatniego
dnia lutego każdego roku.”,
8) załącznik nr 8 do Statutu Legnicy otrzymuje brzmienie
załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
CZESŁAW KOZAK
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r.
(poz. 2015)

2016
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi
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Poz. 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1

§3

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki
nr 149/14 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDWD w obszarze 124 MN,U nadaje się nazwę
ulica Malinowa.
2. Położenie oznacza się na załączniku mapowym nr 1.

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Złotoryi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WIESŁAW WOŹNIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia
2005 r. (poz. 2016)
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Poz. 2016

Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy ulicy zwrócili się właściciele przyległych nieruchomości. Nazwa zostaje nadana
projektowanej ulicy, na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscu dotychczasowego użytkowania rolniczego. Ponieważ istnieje już ulica Polna, Wiejska i Miodowa, uzasadnionym będzie kontynuacja nazw związanych z rolnictwem lub
ogrodnictwem, takich jak Rolnicza, Ogrodnicza, Pszczelarska, Żytnia itp.

2017
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy
Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki
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Poz. 2017 i 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:
§1
1. Na terenie miasta i gminy Głuszyca prowadzone będą
okresowo wyłapywania bezpańskich zwierząt.
2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe i
gospodarski, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzęta trwale dotąd przebywały.
§2
W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane, zostanie mu ono wydane po uiszczeniu
przez niego kosztów wyłapania zwierzęcia, jego transportu, utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej zgodnie z cennikiem usług podmiotu prowadzącego
wyłapywanie i schroniska, w którym zwierzę przebywa.

od jego wyłapania zwierzę może zostać zakwalifikowane
do wydania osobie chętnej do jej nabycia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Głuszyca.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§3
W przypadku niezgłoszenia się lub niemożności ustalenia
właściciela wyłapanego zwierzęcia w ciągu czternastu dni

JAN CHMURA

2018
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zmian.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXIV/182/04 Rady Miasta i Gminy
Prusice z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część
południowo-wschodnia Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia,
zwany dalej planem, obejmuje obszar określony na
mapie w skali 1:2000.

2. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalone na
podstawie odrębnych przepisów,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr
2.
§2
Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – ustalenia dotyczące obszaru określonego w §
1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
3) przeznaczenie podstawowe  funkcja wraz
z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia
obowiązują w ramach danego terenu, z zastrzeżeniem możliwości sytuowania przeznaczenia dopuszczalnego,
4) przeznaczenie dopuszczalne  rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają
lub
wzbogacają
przeznaczenie
podstawowe
i nie występują samodzielnie na danym terenie,
5) warunkowa linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tereny:
a) urządzeń melioracyjnych i cieków powierzchniowych, których przebieg może zostać zmieniony
lub zniesiony w drodze przebudowy systemu melioracyjnego,
b) rolne i użytków zielonych, których zasięg może
zostać zmieniony w wyniku prowadzenia gospodarki polowej lub przebudowy systemu melioracyjnego,
6) obowiązująca linia zabudowy  linia, na której musi
stanąć ściana frontowa budynków oraz określonych
w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych
niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,
7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

Poz. 2018

8) mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych
i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielonymi stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający
niezbędne warunki dla stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,
9) mieszkanie towarzyszące – mieszkanie, o którym
mowa w pkt 8, pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu lub obiektu, w tym
mieszkania
przeznaczone
dla
właścicieli
i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych oraz pracowników służby
zdrowia, nauki i oświaty,
10) usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym – usługi
komercyjne obsługujące zespół zabudowy, niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu oraz
nie wymaga stałej obsługi transportowej,
11) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżnicowanej
wysokości, w tym trawniki, kwietniki, żywopłoty,
krzewy i drzewa,
12) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia
działki lub terenu zagospodarowana zgodnie z przepisami odrębnymi, towarzysząca innemu przeznaczeniu podstawowemu,
13) urządzenia towarzyszące – obiekty technicznego
wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze
parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem)
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec
przeznaczenia podstawowego,
14) wskaźnik zabudowy działki – wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w obrysie
zewnętrznym murów obiektów zlokalizowanych na
działce lub terenie do powierzchni działki lub terenu,
15) wskaźnik intensywności zabudowy – wartość stosunku sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji naziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce lub terenie, łącznie
z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg obowiązujących przepisów w zewnętrznym obrysie, do
powierzchni działki lub terenu, na którym znajduje
się zabudowa,
16) przepisy odrębne – aktualne w momencie realizacji
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
17) pojazdy specjalne – pojazdy uprzywilejowane w
rozumieniu przepisów odrębnych, pojazdy służb
komunalnych, wozy asenizacyjne oraz pojazdy służące wywozowi odpadów,
18) strefa ochronna – obszar w którym występują ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające
z przepisów odrębnych, ustalony w celu zapewnienia minimalnych odległości pomiędzy zabudową a
obiektami infrastruktury technicznej, a także w celu
zapewnienia ochrony sanitarnej.
§3
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:
a) granica obszaru objętego planem,
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b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – ściśle określone,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu – warunkowe,
d) symbole określające przeznaczenie terenów,
2) oznaczenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) obowiązujące linie zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) oznaczenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) symbole określające tereny komunikacji drogowej i pieszej,
b) symbole określające tereny urządzeń infrastruktury technicznej,
c) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 20 kV,
4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a) tereny wolne od zabudowy, obowiązkowo zagospodarowane zielenią o charakterze ozdobnym lub izolacyjnym,
b) odcinki dróg, na których obowiązuje zieleń wysoka w układzie szpalerowym,
5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) granica strefy „E” ochrony ekspozycji pośredniej,
b) granica strefy „K” ochrony krajobrazu,
c) stanowiska archeologiczne o powierzchni powyżej 0,5 ha,
d) stanowiska archeologiczne o powierzchni poniżej 0,5 ha.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu,
niebędące obowiązującymi ustaleniami planu:
1) proponowany podział geodezyjny,
2) osie widokowe,
3) granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”.
3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 posiadają charakter
informacyjny.
D Z I A Ł II

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

Ustalenia ogólne
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§4
Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem MN, przez
co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż dwa
mieszkania
lub
zespół
takich
budynków
w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, wraz
z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz ogrodami
przydomowymi,
2) tereny zabudowy mieszanej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MU, przez co rozumie się zabudowę mieszkaniową, o której mowa w pkt 1 oraz

12)
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usługi nieuciążliwe, o których mowa w § 2 pkt 10,
które nie zakłócają funkcji mieszkaniowych obszaru,
tereny usług komercyjnych, oznaczone na rysunku
planu symbolem U, przez co rozumie się obszar, na
którym zlokalizowano obiekty wolno stojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone
do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki,
zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii oraz
hotelarstwa,
tereny obiektów produkcyjnych, przemysłowych,
składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu
symbolem P, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia przeznaczone do wykonywania funkcji przemysłowej, produkcyjnej, składowej, magazynowej, transportu i logistyki,
tereny usług turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem UT, przez co rozumie się
obiekty oraz urządzenia terenowe służące turystyce,
wypoczynkowi i rekreacji, w tym boiska, obiekty gastronomiczne i łowiska komercyjne,
tereny obsługi rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem RU, przez co rozumie się tereny
i obiekty produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz leśnych i rybackich, w
tym również składy i zakłady przeróbki drewna,
tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R, przez co rozumie się tereny gospodarki polowej oraz tereny łąk, pastwisk, ogrodów, i sadów,
tereny użytków zielonych, oznaczone na rysunku
planu symbolem RZ, przez co rozumie się nieurządzone tereny zieleni, w tym łąki z ciągami i kępami
zadrzewień i zakrzaczeń,
tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, przez co rozumie się zaplanowane i urządzone zespoły zieleni, w ramach których
przeważa obszarowo zieleń wysoka,
tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS, przez co rozumie się rzeki, jeziora, stawy, strumienie oraz kanały,
tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KD, przez co rozumie się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju
pojazdów i ruchu pieszych wraz z leżącymi w ich
ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami
oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu
chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i urządzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojazdów lub pieszych, wyróżnione następującymi indeksami:
a) KDgp – dla dróg głównych ruchu przyspieszonego,
b) KDz – dla dróg zbiorczych,
c) KDl – dla dróg lokalnych,
d) KDd – dla dróg dojazdowych,
teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku
planu symbolem Kx, przez co rozumie się wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszego, dojazdu
do
posesji
pojazdów
właścicieli
i służb specjalnych wraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu ścieżkami rowerowymi, zielenią,
urządzeniami technicznymi i obiektami małej architektury,
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13) tereny obsługi komunikacji, oznaczone na rysunku
planu symbolem KS, przez co rozumie się parkingi,
garaże, stacje paliw i miejsca obsługi pojazdów,
dworce i przystanki autobusowe oraz inne tereny i
obiekty przeznaczone do obsługi ruchu samochodowego i pasażerów,
14) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony
na rysunku planu symbolem E,
15) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczonych
na rysunku planu symbolem WZ,
16) tereny urządzeń oczyszczania ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolem NO.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§5
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) remonty i rozbudowę istniejących obiektów należy
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi oraz zasadami określonymi w uchwale,
2) na terenach zainwestowanych formę nowych
obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu,
układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru,
formy i wysokości ogrodzenia.
2. Dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami planu, o ile nie stoi to w sprzeczności z pozostałymi zapisami uchwały, lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego oraz jako tymczasowego zagospodarowania terenu:
1) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,
2) urządzeń towarzyszących, w tym komunikacji
i infrastruktury technicznej,
3) elementów reklamowych i informacyjnych,
4) obiektów małej architektury.
3. Dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami planu, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Zakazuje się dla obszaru objętego ustaleniami planu:
1) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży większej niż 2000 m2,
2) lokalizacji otwartych placów składowych w odległości 50 m od linii rozgraniczającej tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDl nr 1347
i KDgp nr 5; powierzchnie magazynowe zlokalizowane w tej strefie muszą znajdować się w obiektach kubaturowych,
3) ustalania służebności drogowej na działkach niebędących wyodrębnionymi geodezyjnie działkami
przeznaczonymi wyłącznie na dojazd do przyległych nieruchomości,
4) wydzielania działek niemających dostępu do drogi
publicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy służy ono powiększeniu działki, mającej dostęp do ulicy,
5) grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii
brzegu.
5. Ustala się obowiązujące linie zabudowy, w odległości
6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej
i lokalnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
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6. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w następujących odległościach:
1) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej
i lokalnej,
2) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej lub
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu,
3) 20 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu
przyśpieszonego,
4) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, obiektów i budynków lub ich części, niespełniających swym położeniem ustalonych
w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy:
a) dopuszcza się ich remont,
b) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub odbudowy należy zastosować się do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych w niniejszym planie.
7. Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników
stałych
i
przebywających
okresowo
w ilości określonej w § 27.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§6
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej
działalności nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu lub poza wyznaczonymi decyzjami administracyjnymi strefami
ograniczonego użytkowania,
2) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych,
powierzchniowych
oraz
do
gleby
i gruntów,
3) przed podjęciem działalności na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty
budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie,
4) nakazuje się utrzymywać we właściwym stanie
i konserwować istniejące drzewa oraz stosować nowe nasadzenia w miejscach ubytków starych drzew,
zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,
5) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić niezwłocznie Wojewodę Dolnośląskiego, a jeżeli nie
jest to możliwe  Burmistrza Miasta i Gminy Prusice,
6) wyznacza się tereny wolne od zabudowy, obowiązkowo
zagospodarowane
zielenią,
zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, na których:
a) należy lokalizować zieleń trzystopniową, w tym
zimozieloną o charakterze ozdobnym lub izolacyjnym lub ozdobnym,
b) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy kubaturowej,
7) wyznacza się odcinki ulic, na których obowiązuje
zieleń wysoka w układzie szpalerowym, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,
8) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziem-
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nych (GZWP 303) – Pradolina Barycz  Głogów (E)
 w przypadku ustanowienia w drodze rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej obszaru ochronnego zbiornika, zakazy,
nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania
gruntów
lub
korzystania
z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją stają się wiążące dla niniejszego planu,
9) obszar objęty planem znajduje się częściowo w zasięgu projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Trzebnickich, zgodnie z oznaczeniami
na rysunku planu; w przypadku ustanowienia obszaru chronionego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
należy stosować zasady użytkowania określone w
prawomocnych decyzjach administracyjnych,
10) wyznacza się wymóg zachowania poziomów hałasu
poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym
w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami MN  jak pod zabudowę mieszkaniową.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
§7
Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) wyznacza się strefę „E” ochrony ekspozycji pośredniej
chroniącej
panoramę
miasta
widoczną
z trasy Trzebnica – Żmigród, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu, w granicach której:
a) formę nowych i modernizowanych obiektów należy
dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu
historycznej zabudowy, w tym formy i wysokości
dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia
parteru, formy i wysokości ogrodzenia,
b) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie
może przekroczyć trzech kondygnacji naziemnych,
to jest: parter, piętro i poddasze użytkowe,
c) należy stosować dachy strome, o symetrycznych
połaciach, pokryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, kąt nachylenia połaci i dachowych wynosi od 35° do 55°,
d) zakazuje się stosowania dachów o połaciach niesymetrycznych lub mijających się na wysokości kalenicy,
e) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej, przesłaniającej panoramę układu zabytkowego objętego
ochroną,
f) zakazuje się lokalizacji masztów i konstrukcji wieżowych,
g) lokalizacja obiektów mogących przesłaniać panoramę układu zabytkowego objętego ochroną podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
2) Wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach której:
a) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżowych,
b) lokalizację masztów oraz wysokościowych obiektów technologicznych,
takich jak
kominy
i silosy, należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
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c) formę nowych i modernizowanych obiektów należy
dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu
historycznej – lokalnej zabudowy, w tym formy i
wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia
oraz materiałów elewacyjnych,
d) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie
może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych,
to jest: parter, piętro i poddasze użytkowe, przy
czym wysokość budynków, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku
do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekraczać 12 m,
e) należy stosować dachy strome, o symetrycznych
połaciach, pokryte dachówką; kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 35° do 55°,
f) zakazuje się stosowania dachów o połaciach niesymetrycznych lub mijających się na wysokości kalenicy,
g) należy chronić i utrzymywać istniejące układy dróg,
miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów,
cieków wodnych, grobli i stawów
3) wyznacza się stanowiska archeologiczne, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu:
a) 14/63/74-28 AZP – późnośredniowieczny punkt
osadniczy, wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy,
b) 16/65/74-28 AZP - późnośredniowieczny punkt
osadniczy, wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy
ludności kultury łużyckiej,
c) 17/66/74-28 AZP – punkt osadniczy z wczesnego
średniowiecza, pradziejowy punkt osadniczy, punkt
osadniczy z późnego średniowiecza,
d) 25/74/74-28 AZP – wczesnośredniowieczny ślad
osadnictwa, pradziejowy punkt osadniczy, wczesnośredniowieczny punkt osadniczy,
e) 26/75/74-28 AZP – pradziejowy punkt osadniczy,
ślad osadnictwa ludności kultury łużyckiej,
4) w obrębie chronionych stanowisk archeologicznych
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują następujące ustalenia:
a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz
przed uzyskaniem przez inwestora zaświadczenia
potwierdzającego akceptację zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagające prowadzenia prac ziemnych podlegają
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) ewentualne prace ziemne muszą być poprzedzone
ratowniczymi
badaniami
archeologicznymi
i wykopaliskowymi za pozwoleniem konserwatorskim, na koszt inwestora,
5) z uwagi na możliwość wystąpienia reliktów archeologicznych poza udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi, obowiązują następujące ustalenia:
a) inwestor zobowiązany jest powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia
i
zakończenia
prac
budowlanych
z 7-dniowym wyprzedzeniem,
b) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowni-
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czych badań wykopaliskowych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.
Rozdział 5
Wymagania wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§8
1. W obszarze objętym planem ustala się następujące
obszary przestrzeni publicznych:
1) teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego, oznaczone na rysunku planu symbolem KDgp,
2) tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDz,
3) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDl,
4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDd,
5) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku
planu symbolem Kx,
6) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZP,
7) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone
na rysunku planu symbolem WZ,
8) tereny urządzeń oczyszczania ścieków, oznaczone
na rysunku planu symbolem NO, w przypadku komunalizacji oczyszczalni ścieków.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:
1) lokalizację wszelkich obiektów niebędących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności nośników reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń technicznych i zieleni
należy uzgadniać z zarządcą drogi,
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP dopuszcza się lokalizację obiektów małej
architektury, urządzeń technicznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zieleni, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszej uchwale,
3) na terenach wymienionych w pkt 2 zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowohandlowych oraz nośników reklamowych.
D Z I A Ł III
Ustalenia szczegółowe
Rozdział 1
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
§9
1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o których mowa w § 4 pkt 1, oznaczone na
rysunku planu symbolami MN1 – MN16.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług o
charakterze lokalnym, wbudowanych, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego,
2) ustala się przeznaczenie co najmniej 50% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej,
3) zakazuje się parkowania samochodów o nośności
powyżej 3,5 t.
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3. Ustala się dla terenów, o których mowa w ust. 1 następujące
zasady
kształtowania
zabudowy
i urządzania terenu:
1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech
kondygnacji nadziemnych, to jest parter, piętro i
poddasze użytkowe,
3) wysokość budynków, liczona od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku do
górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekraczać 12 m,
4) wobec budynków istniejących w momencie uchwalenia planu, przekraczających liczbę kondygnacji
bądź wysokość, określone w punktach 2 i 3, w
przypadku ich przebudowy lub adaptacji obowiązuje dostosowanie tych budynków do zapisów
uchwały lub zachowanie ich dotychczasowych parametrów,
5) na terenach oznaczonych symbolami MN10 –
MN15 ustala się ograniczenia wynikające ze strefy
ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7
pkt 1,
6) na terenie oznaczonym symbolem MN10 i MN13
ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7
pkt 3 i 4,
7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 25%,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 20%,
8) maksymalna intensywność zabudowy wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 40%,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 35%.
§ 10
1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, o których mowa w § 4 pkt 2, oznaczone na rysunku planu symbolami MU1 – MU5.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
ustala się przeznaczenie co najmniej 25% terenu jako
powierzchni biologicznie czynnej,
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące
zasady
kształtowania
zabudowy
i urządzania terenu:
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może
przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to
jest parter, piętro i poddasze użytkowe lub parter i
dwa piętra,
2) wysokość zabudowy usługowej wolno stojącej nie
może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych,
3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym
wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy
dachu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową nie
może przekroczyć 12 m,
4) wobec budynków istniejących w momencie uchwalenia planu, przekraczających liczbę kondygnacji
bądź wysokość, określone w punktach 2 i 3, w
przypadku ich przebudowy lub adaptacji obowiązuje dostosowanie tych budynków do zapisów
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uchwały lub zachowanie ich dotychczasowych parametrów,
na terenach oznaczonych symbolami MU1, MU2 i
MU3 ustala się ograniczenia wynikające ze strefy
ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7
pkt 1,
na terenach oznaczonych symbolami MU1 – MU3
ustala się ograniczenia wynikające ze strefy
ochrony krajobrazu kulturowego „K”, o której mowa w § 7 pkt 2,
na terenach oznaczonych symbolem MU1 i MU2
ustala się ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7
pkt 3 i 4,
maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi
30%,
maksymalna intensywność zabudowy wynosi 50%.
§ 11

1. Ustala się tereny usług, o których mowa w § 4
pkt 3, oznaczone na rysunku planu symbolami
U1 – U6.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację:
a) mieszkań towarzyszących, przy czym powierzchnia zabudowy obiektu mieszkalnego nie
może być większa niż 30% powierzchni zabudowy obiektu usługowego,
b) usług publicznych,
2) ustala się przeznaczenie co najmniej 20% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące
zasady
kształtowania
zabudowy
i urządzania terenu:
1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech
kondygnacji nadziemnych,
2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku do
górnej krawędzi kalenicy dachu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową nie może przekroczyć
15 m,
3) wobec budynków istniejących w momencie uchwalenia planu, przekraczających liczbę kondygnacji
bądź wysokość, określone w punktach 1 i 2, w
przypadku ich przebudowy lub adaptacji obowiązuje dostosowanie tych budynków do zapisów
uchwały lub zachowanie ich dotychczasowych parametrów,
4) na terenach oznaczonych symbolami U2 – U6
ustala się ograniczenia wynikające ze strefy
ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7
pkt 1.
5) na terenach oznaczonych symbolami U2, U4 – U6
ustala się ograniczenia wynikające ze strefy
ochrony krajobrazu kulturowego „K”, o której mowa w § 7 ust. 2.
§ 12
1. Ustala się tereny obiektów produkcyjnych, przemysłowych, składów i magazynów, o których mowa w § 4
pkt 4, oznaczone na rysunku planu symbolami P1P3.
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2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych,
2) ustala się przeznaczenie co najmniej 20% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące
zasady
kształtowania
zabudowy
i urządzania terenu:
1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech
kondygnacji naziemnych,
2) wysokość budynków liczona od poziomu gruntu do
kalenicy dachu budynku lub najwyższego punktu
budynku nie może przekraczać 15 m,
3) w przypadku technologicznych części obiektów
(takich jak maszty i kominy) dopuszcza się przekroczenie wysokości określonych w pkt 1 i 2 pod
warunkiem zachowania warunków określonych w
przepisach odrębnych,
4) na terenach oznaczonych symbolem P3 ustala się
ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4.
§ 13
1. Ustala się teren usług turystyki i rekreacji, o którym
mowa w § 4 pkt 5, oznaczony na rysunku planu symbolem UT.
2. W granicach terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację innych usług uzupełniających, pod warunkiem niepowodowania konfliktów
z przeznaczeniem podstawowym terenu,
2) ustala się przeznaczenie co najmniej 40% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1 następujące
zasady
kształtowania
zabudowy
i urządzania terenu:
1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć trzech
kondygnacji nadziemnych,
2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku do
górnej krawędzi kalenicy dachu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową nie może przekroczyć
15 m,
3) ustala się ograniczenia wynikające ze strefy
ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7
pkt 1.
§ 14
1. Ustala się tereny obsługi rolnictwa, o których mowa w
§ 4 pkt 6, oznaczone na rysunku planu symbolem RU.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację usług związanych
z produkcją rolniczą,
2) ustala się przeznaczenie co najmniej 25% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące
zasady
kształtowania
zabudowy
i urządzania terenu:
1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
2) dopuszcza się lokalizację nowych lub uzupełniających obiektów, pod warunkiem zachowania przepi-
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sów odrębnych, w nawiązaniu do skali istniejącej
zabudowy,
3) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie
może przekroczyć trzech kondygnacji naziemnych,
to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,
4) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku do
górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekraczać 12 m.
§ 15
1. Ustala się tereny rolne, o których mowa w § 4
pkt 7, oznaczone na rysunku planu symbolami R1-R2.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się:
a) lokalizację dróg służących gospodarce polowej
oraz urządzeń wodnych kształtujących stosunki
wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami,
c) lokalizację oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych,
d) zadrzewienie terenu oraz zmiany ukształtowania terenu w celu poprawy warunków krajobrazowych, akustycznych i powietrza dla przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej,
2) dopuszcza się zabudowę związaną z obsługą rolnictwa, z wyjątkiem zabudowy związanej ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem ludzi, pod warunkiem
zachowania przepisów odrębnych,
3) zakazuje się lokalizacji stawów nadpoziomowych.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu  ustala się
ograniczenia wynikające z ochrony stanowisk archeologicznych, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4.
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niczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7 pkt 1.
§ 17
1. Ustala się tereny zieleni parkowej, o których mowa w
§ 4 pkt 9, oznaczone na rysunku planu symbolami
ZP1 – ZP4.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania  dopuszcza się lokalizację:
1) placów zabaw dla dzieci lub terenowych urządzeń
sportowych i rekreacyjnych,
2) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne,
w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie
zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu  należy utrzymywać i konserwować zieleń, a powstałe ubytki uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.
§ 18
1. Ustala się tereny wód śródlądowych, o których mowa
w § 4 pkt 10, oznaczone na rysunku planu symbolem
WS.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania  dopuszcza
się
lokalizację
urządzeń
wodnych
i melioracyjnych.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu:
1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz
z szatą roślinną w ich otoczeniu oraz wód podziemnych,
2) należy zapewnić dostęp do wód powierzchniowych
i urządzeń wodnych umożliwiający ich utrzymanie.

§ 16

Rozdział 2

1. Ustala się tereny użytków zielonych, o których mowa
w § 4 pkt 8, oznaczone na rysunku planu symbolami
RZ1 – RZ5.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania
1) dopuszcza się:
a) lokalizację dróg służących gospodarce polowej,
urządzeń wodnych kształtujących stosunki
wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi terenami,
c) lokalizację oznakowanych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych,
d) zadrzewienie terenu oraz zmiany ukształtowania terenu w celu poprawy warunków krajobrazowych, akustycznych i powietrza dla przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej,
2) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu  na terenach
oznaczonych symbolami RZ2 – RZ3 ustala się ogra-

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie
§ 19
1. W obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie:
1) obszar położony w zasięgu strefy „E” ekspozycji
pośredniej,
2) obszar położony w zasięgu strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
3) obszary stanowisk archeologicznych.
2. Granice i sposoby zagospodarowania określono odpowiednio:
1) w § 7 pkt 1 uchwały dla strefy „E” obserwacji archeologicznej,
2) w § 7 pkt 2 uchwały dla strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
3) w § 7 pkt 3 i 4 uchwały dla stanowisk archeologicznych.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady i warunków scalania i podziału
nieruchomości
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§ 20
1. W granicach obszaru objętego planem nie występują
obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
2. Dopuszcza się wtórne podziały działek według następujących zasad:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:
a) dla obiektów wolno stojących – minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2,
b) dla obiektów bliźniaczych  minimalna szerokość frontu działki wynosi 16 m, a powierzchnia
2,
działki nie może być mniejsza niż 600 m
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi
25 m,
b) minimalna powierzchnia działki nie może być
mniejsza niż 1200 m2,
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi
25 m,
b) minimalna powierzchnia działki nie może być
mniejsza niż 1200 m2,
4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi
40 m,
b) minimalna powierzchnia działki nie może być
mniejsza niż 2000 m2,
c) dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, przy czym powierzchnia działek po
podziale nie może być mniejsza niż 1500 m2.
5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UT:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi
40 m,
b) minimalna powierzchnia działki nie może być
2
mniejsza niż 2000 m ,
6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RU:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi
20 m,
b) minimalna powierzchnia działki nie może być
mniejsza niż 1200 m2,
7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KS:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi
30 m,
b) minimalna powierzchnia działki nie może być
2
mniejsza niż 1500 m .
§ 21
1. Minimalne wielkości działek oraz szerokości frontu
działki określone w § 20 nie mają zastosowania w odniesieniu do terenów, które w chwili wejścia w życie
niniejszej uchwały:
1) są zainwestowane kubaturowo,
2) posiadają podziały geodezyjne lub inne podziały
wynikające z aktów notarialnych.
2. W odniesieniu do terenów, o których mowa w
ust. 1, obowiązują odległości w zabudowie wynikające
z przepisów odrębnych.
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3. W przypadku gdy powierzchnia działki podlegającej
podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w § 20, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni nie więcej niż jednej z nowo wydzielanych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni, określonej w § 20.
§ 22
Ustala się, że kąt położenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczalnym
odchyleniem nie większym niż 30º.
Rozdział 4
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 23
Na obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, dotyczące:
1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
o których mowa w § 5,
2) terenów lub obiektów podlegających ochronie,
o których mowa w § 19,
3) systemów infrastruktury technicznej, o których mowa
w § 29 pkt 2.
Rozdział 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 24
1. Ustala się tereny dróg publicznych, o których mowa w
§ 4 pkt 11, oznaczone na rysunku planu symbolem
KD:
1) wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyspieszonego w ciągu drogi krajowej nr 5, oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDgp nr 5 o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 40 m,
2) wyznacza się teren drogi zbiorczej w ciągu drogi
powiatowej nr 1346, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDz nr 1346 o minimalnej szerokości w
liniach rozgraniczających 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
3) wyznacza się teren drogi lokalnej w ciągu drogi
powiatowej nr 1347, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDl nr 1347 o minimalnej szerokości w
liniach rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
4) wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDl, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 m lub zgodnie
z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu,
5) wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDd1 – KDd11 o
minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających
10 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami,
jak na rysunku planu, przy czym drogi oznaczone
symbolami KDd8 i KDd9 posiadają charakter serwisowy, obsługując tereny przyległe do drogi krajowej nr 5, w celu wyeliminowania bezpośrednich
włączeń do tej drogi.
2. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu:
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1) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na
warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
b) miejsc parkingowych, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
2) należy uwzględnić lokalizację obustronnych chodników o parametrach uwzględniających możliwość
poruszania się wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych w granicach drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDl nr 1347,
3) należy uwzględnić lokalizację ścieżek rowerowych
o parametrach uwzględniających możliwość poruszania się wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych w granicach dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) KD1 nr 1347,
b) KD1,
c) KDd1,
4) należy uwzględnić lokalizację obustronnego szpaleru zieleni wysokiej, w granicach drogi oznaczonej
symbolem KDd2, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
§ 25
1. Ustala się teren ciągu pieszego, o którym mowa w § 4
pkt 12, oznaczony na rysunku planu symbolem Kx, o
szerokości zgodnej z lokalnymi – istniejącymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.
2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1, następujące zasady urządzania terenu:
1) dopuszcza się ruch pojazdów specjalnych,
2) dopuszcza się wykonanie ścieżek rowerowych.
§ 26
1. Ustala się tereny obsługi komunikacji, o których mowa
w § 4 pkt 13, oznaczone na rysunku planu symbolami
KS 1 – KS 2.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o
których mowa § 4 pkt 5, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z przeznaczeniem podstawowym terenu,
2) dojazd do terenu oznaczonego symbolem KS1
odbywa się z drogi powiatowej nr 1347 na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
3) dojazd do terenu oznaczonego symbolem KS2
odbywa się z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem kDd9 lub poprzez bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 5, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
4) ustala się przeznaczenie co najmniej 20% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, następujące warunki, zasady i standardy kształtowania
zabudowy i urządzania terenu:
1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch
kondygnacji naziemnych,
2) wysokość budynków liczona od poziomu gruntu do
kalenicy dachu budynku lub najwyższego punktu
budynku nie może przekraczać 9 metrów,
3) dla terenu oznaczonego symbolem KS1 ustala się
ograniczenia wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej „E”, o której mowa w § 7
pkt 1 oraz ograniczenia wynikające ze strefy
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ochrony krajobrazu kulturowego „K”, o której mowa w § 7 pkt 2.
§ 27

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym
terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w
tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie
mniejszej niż:
1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy,
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2
powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
3) 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni
zabudowy usługowej.
4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na
każde 12 miejsc parkingowych.
2. W przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju
zabudowy ramach własności, ilość stanowisk postojowych określona w ust. 1 podlega zsumowaniu.
§ 28
Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej:
1) sieci uzbrojenia technicznego można sytuować w
liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych, za
zgodą zarządcy terenu,
2) w uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się usytuowanie wybranych elementów sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszych,
3) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach
dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych
urządzeń infrastruktury technicznej, jako obiektów
wbudowanych w granicach jednostek terenowych,
przeznaczonych na inne funkcje,
4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury
technicznej,
2
5) na działkach o powierzchni powyżej 5000 m dopuszcza się możliwość realizacji niezależnych systemów
zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną,
6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzystania
istniejących sieci po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego i uzyskaniu aprobaty ich zarządcy,
7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami
sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci,
po uzgodnieniu z ich zarządcą.
§ 29
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych,
o którym mowa w § 4 pkt 14, oznaczony na rysunku
planu symbolem E,
2) wyznacza się linie elektroenergetyczne napowietrzne
średniego napięcia 20 kV, wraz ze strefa ochronną,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i przepisami
odrębnymi,
3) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych
oraz trwałego zagospodarowywania terenu zielenią
średnią i wysoką w obszarze strefy ochronnej sieci
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elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia,
4) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci na
zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci,
5) ustala się obowiązek rozbudowy sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich
istniejących i projektowanych obszarów zabudowy,
6) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych
na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń.
§ 30
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) wyznacza się tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę,
o których mowa w § 4 pkt 15, oznaczonych na rysunku planu symbolami WZ1 - WZ2,
2) ustala się obowiązek rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej w sposób zapewniający obsługę wszystkich
istniejących i projektowanych obszarów zabudowy,
3) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z wodociągu grupowego Bychowo  Strupina,
4) zakazuje się realizacji indywidualnych ujęć wody.
§ 31
Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:
1) wyznacza się tereny urządzeń oczyszczania ścieków,
o których mowa w § 4 pkt 16, oznaczonych na rysunku planu symbolem NO,
2) na terenie, o którym mowa w pkt 1, należy zlokalizować zieleń o charakterze ochronnym i izolacyjnym, w
tym zimozieloną oraz trwałe ogrodzenie terenu.
3) ustala się obowiązek budowy sieci kanalizacyjnej w
sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących
i projektowanych obszarów zabudowy,
4) odprowadzanie oczyszczonych popłuczyn ze stacji
uzdatniania wody należy odprowadzać do rowu melioracyjnego, a następnie do rzek Sąsiecznej
i Krępy w zlewni rzeki Baryczy,
5) ścieki bytowe i komunalne, których dopuszczalny
skład określają przepisy odrębne, należy odprowadzać docelowo poprzez sieć kanalizacji grawitacyjnej
do oczyszczalni ścieków w Pietrewicach Małych w
powiecie trzebnickim,
6) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe należy
odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a wszelkie działania w zakresie gospodarki
ściekowej muszą być powadzone zgodnie z przepisami odrębnymi,
7) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemysłowego
i technologicznego z terenu objętego planem nastąpi
po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora, do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
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3) każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub
innymi substancjami chemicznymi, należy utwardzić i
skanalizować, a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji,
4) nie należy odprowadzać wód opadowych z terenów
zielonych.
§ 33
Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych:
1) dla obiektów budowlanych na terenie objętym planem
należy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery
służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
2) miejsca na pojemniki i kontenery służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych należy urządzić
w następujący sposób:
a) umożliwić segregację odpadów,
b) osłonić murem o wysokości co najmniej 1,5 m,
3) wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na
zorganizowane składowisko odpadów we wsi Krościna Wielka,
4) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej
należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stosowania
technologii minimalizujących powstawanie odpadów i
ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
§ 34
Ustala się następujące zasady ogrzewania:
1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatrywane
będą z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasilanie:
a) systemem grzewczym z sieci ciepłowniczej,
b) gazem z sieci gazowej,
c) energią elektryczną,
d) paliwami płynnymi,
e) paliwami stałymi z zastosowaniem technologii
o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery,
f) układami mieszanymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci baterii słonecznych
oraz źródeł energii o których mowa w
lit. ae.
2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe
należy lokalizować w granicach własności, zgodnie z
przepisami odrębnymi,
3) istniejące lokalne kotłownie na paliwo stałe należy
zastępować nowymi, wykorzystującymi technologie
grzewcze o których mowa w pkt 1.

§ 32

§ 35

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:
1) wody opadowe odprowadzane będą na terenach
uzbrojonych do istniejących odcinków kanalizacji
deszczowej, a z pozostałego terenu powierzchniowo
w teren lub do istniejących wód powierzchniowych i
urządzeń wodnych,
2) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej dla
terenów istniejącej i projektowanej zabudowy,

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w sposób niekolidujący z istniejącą zabudową,
2) budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej obiektów
przez przedsiębiorstwo energetyczne powinno odbywać się w oparciu o przepisy odrębne, wnioski zainteresowanych oraz o sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie budowy
sieci gazowej,
3) opracowanie projektu gazyfikacji należy poprzedzić
analizą określającą zasadność inwestycji i uzyskanie
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warunki technicznych i ekonomicznych dostarczania
gazu,
4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych
w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 36
1. Ustala się rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub lokalizowanie nowej, na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci telekomunikacyjnej.
2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych
telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych i stacji
bazowych telefonii komórkowej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, P, przy czym odległość urządzenia od terenu na którym plan przewiduje lokalizację obiektów związanych ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem ludzi, zgodnie z przepisami
odrębnymi, musi być większa niż zasięg oddziaływania określony w raporcie oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w § 7
pkt 1.
D Z I A Ł IV
Przepisy końcowe
Rozdział 1
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
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6) 30% dla terenów oznaczonych na
symbolem RU,
7) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem R,
8) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem RZ,
9) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem ZP,
10) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem WS,
11) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem KDgp, KDz, KD1, KDd,
12) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem Kx,
13) 30% dla terenów oznaczonych na
symbolem KS,
14) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem ZL,
15) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem E,
16) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem WZ,
17) 0% dla terenów oznaczonych na
symbolem NO.

rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu
rysunku planu

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 39

Stawki procentowe

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.
78 z późn. zmian.) przeznacza się na cele nierolnicze i
nieleśne:
1) grunty rolne klasy III zgodnie z Decyzją
nr GZU.og.0602/Z-93611/92 Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24.09.1992 r.
2) grunty rolne klasy IV zgodnie z Decyzją
nr SR.III.7711-2/1/MZ/05 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 06.01.2005 r.
3) grunty rolne klasy V i VI na podstawie niniejszej
uchwały.

§ 38

§ 40

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zmian.) ustala się stawki procentowe, o
których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:
1) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN,
2) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MU,
3) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem U,
4) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem P,
5) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem UT,

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Prusice.

§ 37
Dla obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się:
1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu
wraz z jego zagospodarowaniem, do czasu realizacji
ustaleń planu,
2) lokalizowanie jako tymczasowego zagospodarowania
terenu urządzeń, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały.
Rozdział 2

§ 41
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
MARIUSZ KIEPUL
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Załącznik do uchwały Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 21 marca
2005 r. (poz. 2018)
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Załącznik do uchwały Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 21 marca
2005 r. (poz. 2018)
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ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Rada Miasta
i Gminy Prusice rozstrzyga co następuje:
§1
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały
przedmiotem rozstrzygnięć są następujące inwestycje z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy:
1) Sieć wodociągowa – której obowiązek rozbudowy na
terenach objętych planem ustala się w § 30
pkt 1 uchwały,
2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, której, obowiązek
budowy ustala się w § 31 pkt 1 uchwały.
§2
Na podstawie dokumentu  „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Prusice – część południowo wschodnia.” dla
wymienionych w § 1 inwestycji przyjęto następujące parametry techniczne oraz koszty budowy:
1) Budowa sieci wodociągowej:
a) zewnętrzna sieć wodociągowa Ø 110,wykonana z
PEHD, o zagłębieniu sieci 1,5  2,0 m o długości
2060,0 m,
b) hydranty nadziemne Ø 80 w liczbie 25 sztuk,
2) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  Ø 200 mm,
PCV, zagłębienie 1,5  2,0 m o długości 2370,0 m,
3) Koszty budowy infrastruktury technicznej wyniosą:

a)
b)

sieci wodociągowej – 623 100,0 zł,
systemu kanalizacji sanitarnej – 853 200,0 zł.
§3

Dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, ustala się następujący
sposób wykonania:
1) W latach 20062009 wykonanie robót budowlanych o
podstawowym znaczeniu dla całego obszaru, którymi
są:
a) w latach 2006–2008 budowa sieci wodociągowej
(100% kosztów budowy),
b) w latach 2007–2009 budowa kanalizacji sanitarnej
(80% kosztów budowy).
2) W latach 2010–2011 dokończenie budowy kanalizacji
sanitarnej na obszarach osiedli mieszkaniowych (20%
kosztów budowy).
§4
1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania
zgodnie przepisami o finansach publicznych.
2. Inwestycje zostaną zrealizowane w terminach określonych w § 3., chyba że względy formalne i interes
gminy będą wymagały innego terminu realizacji.
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice
nr XXIV/184/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5
położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice, uchwala się miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we
Wszemirowie na obszarze gminy Prusice
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje zakres zgodny
z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Ustalenia są zawarte w tekście niniejszej uchwały
oraz na rysunku planu.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) przepisach szczególnych i odrębnych – należy
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
2) obszarze  należy przez to rozumieć cały obszar
objęty granicami opracowania,
3) terenie  należy przez to rozumieć wyodrębnioną
część obszaru,
4) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń
stanowiącą element zagospodarowania terenów, którą się wyróżnia głównie ze względu na jej rolę izolacyjną.
§3
Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki do uchwały:
1)1załącznik nr 1  część graficzna  rysunek planu w
skali 1:1000, wykonany na mapie zasadniczej,
2)1załącznik nr 2  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§4
1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące
oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem.
2) symbole przeznaczenia terenów.
3) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
5) zieleń izolacyjna.
2. Ponadto na rysunku planu występują następujące
oznaczenia niebędące obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) Oznaczenie drogi publicznej gminnej przyległej do
obszaru,
2) Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”
skala 1:20 000.
R O Z D Z I A Ł II
Ustalenia szczegółowe
§5
Ustala się następujące planowane przeznaczenia dla
terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi
i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:
1) 1U – teren zabudowy usługowej. Podstawowym
przeznaczeniem jest obsługa samochodów. Dopuszcza się wprowadzenie usług z zakresu gastronomii i
handlu jako wzbogacających przeznaczenie podstawowe.
2) 2E  teren stacji elektroenergetycznej.
§6
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania określone
zostały dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej należy ustalać w oparciu o wszystkie rozdziały niniejszej uchwały.
§7
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
1) Obszar objęty planem znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów (E), który gromadzi wody w czwartorzędowych utworach porowych.
2) Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez prowadzoną działalność gospodarczą a wynikające z
przeznaczenia terenu w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego muszą
być eliminowane lub ograniczane w oparciu o przepisy szczególne.
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3) Działalność przedsięwzięć lokalizowanych na
przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
4) Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tylko i wyłącznie takich, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może
być wymagany.
5) Zaleca się stosowanie zamkniętych obiegów wody w
działalności gospodarczej.
6) Zakazuje się stosowania środków ochrony chemicznej roślin zaliczanych do I i II klasy trucizn.
7) Każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi, winien być utwardzony i skanalizowany, a zanieczyszczenia zneutralizowane na terenie inwestora.
8) Przy pracach ziemnych wprowadza się obowiązek
zdjęcia humusu i wykorzystania na cele produkcji
rolnej lub rekultywacji terenów.
9) Na obszarze może występować sieć drenarska wykonana przed 1945 r. Planowane inwestycje należy
uzgadniać z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i
Urządzeń Wodnych, Inspektoratem w Trzebnicy.
10) Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do wód
otwartych i rowów.
11) Na obszarze objętym planem nie występują tereny
górnicze ani tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi czy zagrożone osuwaniem mas ziemnych.
§8
Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Ze względu na położenie obszaru w pobliżu znanych
znalezisk archeologicznych wszelkie zamierzenia inwestycyjne, wymagające wykonania prac ziemnych na obszarze objętym planem, podlegają następującym ustaleniom:
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
terminie rozpoczęcia prac ziemnych, z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem.
2) W przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych
wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§9
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1) Na obszarze objętym planem nie występują tereny
przestrzeni publicznej.
2) Nie określa się zasad umieszczania w przestrzeni
publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowohandlowych, urządzeń technicznych i zieleni, oraz nie
określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń
i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.
§ 10

Poz. 2019

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego
symbolem 1U.
1. Ustala się zasady kształtowania linii zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10
metrów od granicy działki.
2) linii zabudowy nie podlegają wykusze, zadaszenia
przedwejściowe, podesty i schody, okapy itp.
Ustala się gabaryty i wysokości zabudowy:
1) wysokość zabudowy należy dostosować do potrzeb planowanych inwestycji przy zachowaniu
wymogów określonych w przepisach szczególnych,
2) obiekty winny być jedno-lub dwukondygnacyjne,
3) dopuszcza się wykorzystanie poddaszy na cele
użytkowe,
4) wysokość kalenicy liczona od poziomu terenu nie
może przekraczać 10 m.
2. Ustala się następujące zasady i wskaźniki zagospodarowania zielenią towarzyszącą:
1) wskaźnik minimalnego udziału zieleni, rozumianego jako teren biologicznie czynny, w zagospodarowaniu działek budowlanych wynosi – 20%.
2) ustala się usytuowanie pasów zieleni izolacyjnej i
pokazuje się je na rysunku planu. Zieleń izolacyjną
tworzą drzewa i krzewy. Należy przewidzieć udział
zieleni zimozielonej.
3) od strony drogi publicznej należy przewidzieć zieleń o charakterze ozdobnym.
4) należy stosować jedynie rodzime gatunki drzew
i krzewów.
3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej
terenu:
1) komunikacja na terenie będzie odbywać się po
drogach wewnętrznych i placach manewrowych,
2) wjazdy i zjazdy na tereny inwestowania będą wykonywane w uzgodnieniu z zarządcą drogi publicznej,
3) ustala się minimalne wskaźniki ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie
działek inwestorów w ilości:
a) gastronomia – 1 mp na 4 do 8 m2 powierzchni
części konsumpcyjnej,
b) sklepy – 1 mp na 30 m2, nie mniej niż 2 mp na
sklep,
c) stacja paliw z warsztatami – 6 mp na 1 stanowisko napraw,
d) myjnia samochodowa – 3 mp na 1 stanowisko
myjni.
§ 11
Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości.
Dopuszcza się podział terenu, oznaczonego symbolem
1U na dwie działki budowlane przy zachowaniu następujących wymogów:
1) Minimalna powierzchnia – 0.40 ha,
2) Minimalna szerokość frontu – 35 m.
§ 12
Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Dojazd do obszaru stanowi publiczna droga gminna –
działka nr 718, oznaczona symbolem kd.
2. Na obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
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zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi z wyjątkiem prowadzenia linii energetycznych wysokiego
napięcia i gazociągów wysokiego ciśnienia.
W miarę możliwości sieci infrastruktury technicznej
należy prowadzić na warunkach określonych w przepisach szczególnych w liniach rozgraniczających drogi
publicznej.
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z komunalnej sieci wodociągowej.
Gromadzenie i usuwanie ścieków:
1) Docelowo przewiduje się skanalizowanie terenu
i odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni komunalnej,
2) Do czasu skanalizowania terenu dopuszcza się
stosowanie zbiorników bezodpływowych,
3) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do wód
otwartych i rowów.
Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów.
1) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów będzie
odbywać się zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady
Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy oraz gminnym planem gospodarki odpadami, sporządzonymi zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, a w szczególności ustaw 
Prawo ochrony środowiska i o odpadach,
2) powstające odpady związane z działalnością gospodarczą i usługową gromadzone muszą być w
odpowiedni sposób z uwzględnieniem selektywnej
zbiórki odpadów na posesji właściciela terenu i kierowane do odbioru przez specjalistyczne firmy wg
zawartych umów cywilnoprawnych.
Zaopatrzenie w ciepło będzie odbywać się z lokalnego
źródła ciepła, spełniającego wymogi przepisów odrębnych.
Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) przewiduje się zaopatrzenie w energię elektryczną
do celów oświetleniowych, grzewczych, oraz dla
potrzeb działalności gospodarczej,
2) inwestycje w zakresie sieci elektroenergetycznych,
wynikające ze wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną dla zasilania planowanej zabudowy, realizowane będą na podstawie indywidualnych umów z Zakładem Energetycznym, zawieranych na wniosek Inwestorów.
3) ustala się lokalizację stacji transformatorowej
oznaczonej symbolem 2E,
4) linie elektroenergetyczne na obszarze planu będą
prowadzone jako kablowe.
§ 13

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
Do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowy
sposób użytkowania terenu.

Poz. 2019
§ 14

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1. Na obszarze objętym planem nie występują elementy
zagospodarowania przestrzennego, które wymagają
ochrony.
2. Ukształtowania wymaga cały zabudowa zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem 1U. Kształtowanie zespołu zabudowy musi być zgodne z zapisami
zawartymi w §10.
§ 15
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych.
1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub
obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych
przepisów, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się
mas ziemnych.
2. Nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeń
i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.
§ 16
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu.
Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych
warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów.
R O Z D Z I A Ł III
USTALENIA KOŃCOWE.
§ 17
Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Prusice.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
MARIUSZ KIEPUL

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miasta i Gminy Prusice z dnia
21 marca 2005 r. (poz. 2019)
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Poz. 2019 i 2020
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta
i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r.
(poz. 2019)

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Prusice o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717 ze zmianami ) i art. 7 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmianami), art.
111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miasta i Gminy Prusice rozstrzyga, co następuje:
§1
Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które są zadaniami własnymi gminy.
§2
1. W pobliżu przedmiotowego terenu przebiegają sieci infrastruktury technicznej.
2. Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie miejscowego planu należy wykonać ich przyłączenia do odpowiednich sieci.
3. Koszt wykonania przyłączeń oraz budowy nowych sieci i urządzeń obciąża inwestora realizującego inwestycję.

2020
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:
Regulamin udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenia Gminy Wiązów
I. Stypendium szkolne
§1
1. Wysokość stypendium szkolnego wynosi 80% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych (Dz. U. Nr
228, poz. 2255 ze zmianami), jeżeli dochód na jedną
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Jeżeli dodatkowo występuje u dziecka niepełnosprawność, wysokość stypendium podwyższa się do
100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria
jest wyższa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
uczniowie pochodzący z rodzin o najniższych dochodach.
§2
1. Stypendium szkolne udziela się uczniom na następujące cele:
1) pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania w szkole lub poza szkołą poprzez pokrycie kosztów na te
zajęcia oraz kosztów zakwaterowania w przypadku
zajęć poza miejscem zamieszkania.
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2) pokrycia w całości lub części kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych, poprzez pokrycie kosztów
uczestnictwa, dojazdów lub zakwaterowania.
3) pomocy rzeczowej, a w szczególności:
a) zakup podręczników i innych pomocy naukowych,
b) zakup przyborów szkolnych, w tym: tornistrów,
zeszytów, bloków i innych materiałów piśmienniczych.
c) zakup odzieży sportowej niezbędnej do udziału
w zajęciach szkolnych i dodatkowych zajęciach
sportowych.

Poz. 2020

2. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy
Wiązów.
3. Przy udzielaniu zasiłku szkolnego mają zastosowanie
przepisy § 2 i 4 niniejszego regulaminu.
§6
O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miast
i Gminy Wiązów kierując się indywidualną oceną skutków
zdarzenia losowego (w szczególności: pożaru, powodzi,
śmierci lub choroby opiekunów prawnych ucznia).
§7
Osoba uprawniona do otrzymania stypendium zobowiązana jest do udokumentowania poniesionych wydatków
zgodnie z celem przeznaczenia stypendium, w sposób
określony w decyzji o przyznaniu stypendium.

§3

§8

Stypendium szkole przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Wiązów.

§4
Stypendium szkolne przyznane na cele określone w
§ 2 przekazywane jest uprawnionemu poprzez przekazanie na wskazany rachunek bankowy lub czekiem w banku, w terminie wskazanym w decyzji przyznającej stypendium.

§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

II. Zasiłek szkolny
§5
1. Zasiłek jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla
ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł
się w trudnej sytuacji materialnej.

PRZEWODNICZACY RADY
MARIA ARCIŃSKA

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 92

– 8385 –

Poz. 2020
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta
i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia
2005 r. (poz. 2020)
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2021
UCHWAŁA RADY GMINY W KOSTOMŁOTACH
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy w Kostomłotach uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady wynajmowania wolnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty.
§2
1. Za osoby spełniające warunki oddania w najem na
czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego uważa się:
1) osoby zamieszkałe w gminie Kostomłoty przez
okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę
złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego,
2) osoby, które uprawnione są do lokalu zamiennego
w przypadku wystąpienia zagrożenia budowlanego
lub dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.
2. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane będą także osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. gdy na jednego członka gospodarstwa
domowego przypada mniej niż 5 m² powierzchni
mieszkalnej, a dochód miesięczny brutto nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym oraz osobom posiadającym orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, całkowicie niezdolnym do pracy i
egzystencji oraz częściowo niezdolnym do pracy.
3. Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
nie może być właścicielem lub najemcą innego lokalu
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-16/43/ /05
z dnia 12 kwietnia 2005 r. do WSA o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 1 i 3).
§3
1. Mieszkania znajdujące się w budynkach szkół lub przy
szkołach mogą być wynajmowane w pierwszej kolejności nauczycielom, a następnie pracownikom zatrudnionym w tych placówkach.
2. Umowę najmu tych mieszkań zawiera się na czas
trwania stosunku pracy.
3. Uprawnienia te zachowują emeryci i renciści na podstawie przepisów szczególnych.
§4
1. Lokalem mieszkalnym wynajmowanym jako lokal socjalny jest lokal spełniający wymogi określone
3. Informacja o lokalu (lokalach) przeznaczonym do wynajmu, podawana jest do publicznej wiadomości na

w art. 2 ust. 1 pkt 5 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).
2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje
osobom, które:
1) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. zamieszkują w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada
mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni mieszkania lub
w lokalu nienadającym się na stały pobyt ludzi,
2) są osobami bezdomnymi, tzn. czasowo lub trwale
nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie
schronienia spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne,
3) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas
oznaczony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia
na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się
w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu lokalu socjalnego.
§5
1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego
jest zobowiązana do złożenia wniosku o przydział
mieszkania w Urzędzie Gminy Kostomłoty.
2. Wniosek powinien określać dotychczasowe warunki
zamieszkania, wysokość dochodu przypadającego na
jedną osobę oraz liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą.
3. Wnioski o najem lokali składa się w Urzędzie Gminy
Kostomłoty.
4. Wnioskodawca ma obowiązek ich aktualizacji w okresach nie dłuższych niż 2 lata.
5. W przypadku niewypełnienia wymogu aktualizacji, o
którym mowa w pkt 4, wnioski nie będą rozpatrywane.
§6
1. Decyzję o wynajęciu lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego podejmuje Wójt Gminy Kostomłoty.
2. Wójt Gminy przed załatwieniem sprawy zasięgnie
opinii samorządu mieszkańców miejscowości, na terenie której zamieszkuje (przebywa) wnioskodawca.
tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
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4. Zawarcie umowy najmu lokalu powinno nastąpić w
terminie 7 dni od daty wskazania przez Wójta Gminy
osoby jako najemcy.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wynajmującego
i najemcy określa każdorazowo umowa najmu.
§7
O zamianę lokalu na inny lokal z mieszkaniowego zasobu
gminy mogą ubiegać się w szczególności:
1) osoby, o których mowa w § 2 pkt 2,
2) najemcy lokali, którzy zostawiają do dyspozycji gminy
zajmowany lokal w zamian za lokal o mniejszej powierzchni,
3) najemcy lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, którzy dokonują zamiany zajmowanych przez siebie lokali za zgodą Wójta Gminy.
§8
1. Osoby bliskie pozostające w opuszczonym przez najemcę lokalu mogą ubiegać się o najem tego lokalu
składając stosowny wniosek według postanowień niniejszej uchwały.
2. Osobą bliską jest osoba w rozumieniu art. 4 pkt 13
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603).

Poz. 2021 i 2022
§9

1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia
użytkowa przekracza 80 m² może nastąpić na rzecz
rodziny pozostającej w trudnych warunkach mieszkaniowych, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz składającej
się z co najmniej 4 osób.
2. W przypadku braku osób określonych z pkt 1, wolne
lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej
80 m² wynajmowane są za zapłatą czynszu wolnego
ustalonego w przetargu.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KAZIMIERZ ŁAPA

2022
UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA
z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje:
§1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy
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wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, o liczbę godzin

Lp.
1.

2.

3.
4.

zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem
określonym w następującej tabeli:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
 2 oddziały
 3 oddziały
 45 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
 do 4 oddziałów
 56 oddziałów
 78 oddziałów
 916 oddziałów
 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie:
 1216 oddziałów
 17 i więcej oddziałów
Kierownik punktu filialnego szkoły (zespołu) liczącej:
 do 4 oddziałów
 5 i więcej oddziałów

§2
Nauczycielom zatrudnionym na stanowisku pedagoga
szkolnego ustala się obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie
24 godzin tygodniowo.
§3
Organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach
zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§4

Poz. 2022

Tygodniowy wymiar zajęć
12
10
8
12
10
8
5
3
9
7
12
10

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w
którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wymiar zajęć ustalony w tabeli odnosi się również do
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko
kierownicze, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od

2023
UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD KOBA
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z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególnych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
Gminy Żórawina
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz.1112 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. –
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 58 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w
dniu
wolnym
od
pracy
(t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 22, poz. 181) uchwala się, co następuje:
§1
Jeżeli w dalszych przepisach niniejszego regulaminu jest
mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z
2003 roku Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
2) rozporządzenia – należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity z
2005 r. – Dz. U. Nr 22, poz. 181).
§2
Regulamin
przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4
ustawy oraz § 7 rozporządzenia, a w szczególności:
1. Dodatek przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w
pełnej wysokości także za okresy urlopu dla poratowania zdrowia, również za dni nieobecności w pracy,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
(Skarga
Wojewody
Dolnośląskiego
PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 2
ust. 1 pkt a, b oraz ust. 3).
§3
Regulamin
przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli

Środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli tworzone
są od 3% do 25% sumy planowanych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wójt Gminy corocznie ustala kwotę
z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne, zgodnie z
uchwałą budżetową.
Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom
zgodnie z § 6 rozporządzenia a w szczególności:
1. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości od 3% do
25% jego wynagrodzenia zasadniczego ustalonej odpowiednio przez dyrektora lub Wójta Gminy.
2. Pracownik może otrzymać pierwszy dodatek motywacyjny po okresie półrocznego świadczenia pracy.
3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest w każdej
z placówek dwa razy w roku na okres 6 miesięcy.
4. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor.
5. Dyrektorowi placówki oświatowej dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy posługując się opracowanymi kryteriami.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
7. Kryteria przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:
1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania a w szczególności:
a) opracowanie i wdrażanie innowacyjnych programów własnych,
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b) realizowanie treści dydaktycznych niekonwencjonalnymi metodami,
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy a w
szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły,
4) szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych.
8. W przypadku przyznania dodatku motywacyjnego dla
dyrektora szkoły dodatkowo uwzględnia się:
a) osiągnięcia organizacyjne m.in..
 rozwój organizacyjny szkoły,
 racjonalna gospodarka środkami finansowymi,
 kształtowanie właściwego obrazu szkoły w gminie,
 kreowanie właściwej atmosfery pracy,
 zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy
i nauki,
 właściwe prowadzenie spraw kadrowych
i dokumentacji placówki,
 podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
poprzez dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego ze specjalnego funduszu utworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) osiągnięcia dydaktyczne szkoły m.in.:
 osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, przeglądach zawodowych i turniejach
sportowych,
 praca z uczniem zdolnym i słabym,
c) osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze m.in.:
 inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego,
 działalność pozalekcyjna szkoły,
 praca z uczniem z przejawami niedostosowania
społecznego i z rodzin patologicznych,
 pedagogizacja rodziców,
 poszerzenie oferty szkoły poprzez wprowadzenie programów własnych, innowacji i innych
rozwiązań metodycznych,
d) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
 przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu ośrodki finansowe zatwierdzone w planie,
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 podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
 podejmowania działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych.
§4

Regulamin
przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli
Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia a w szczególności:
1. Nauczycielom, którym powierzono w przedszkolach,
szkołach i placówkach stanowiska kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w
tabeli oraz w pkt 4 niniejszego regulaminu.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli
uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w
placówce.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów,
osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz
osób wymienionych w pkt 4 ustala dyrektor placówki.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi
z tytułu wykonywania zadań:
a) opiekuna stażu w wysokości 30 zł miesięcznie za
każdego nauczyciela stażu powierzonego opiece,
b) wychowawstwa klasy (grupy w przedszkolu) w wysokości 1,50 zł od ucznia (wychowanka) miesięcznie.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie
zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub
funkcję powierzono nauczycielowi na okres nieobejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca
się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia
związanych z nimi obowiązków.
6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby i jest płatny z
dołu.
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia.
Tabela stawek dodatków funkcyjnych
Stanowisko
dyrektor szkoły lub zespołu
szkolno-przedszkolnego
do 6 oddziałów
od 7 do 11 oddziałów
od 12 oddziałów
wicedyrektor szkoły lub zespołu
szkolno-przedszkolnego
kierownik przedszkola:

Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie w złotych)

200–400
300–600
450–1.000
300600
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9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
(Skarga
Wojewody
Dolnośląskiego
PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 4
ust. 9).
§5
Regulamin
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie z postanowieniami art. 30
ust. 6 pkt 2 ustawy a w szczególności:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się według stawki
osobistego
zaszeregowania
nauczyciela,
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.
2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godziny
przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym
szkoły, wynikające z przydziału czynności dla nauczyciela w danym roku szkolnym, realizowane powyżej
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej
ustalonego w stałym tygodniowym przydziale czynności wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, realizowaną w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
lub jedną godzinę zastępstwa doraźnego nauczyciela
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została realizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w punkcie 4, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 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 godzinę.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone 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 środwarunkach pozostają do obowiązującego wymiaru
godzin.
5. Dodatek przysługuje za godziny efektywnie przepracowane z uwzględnieniem zapisu § 5 pkt 6.
6. Dodatek wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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ku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane w razie:
 zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
 wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,
 choroby dziecka nauczanego indywidualnie trwającej nie dłużej niż tydzień,
 rekolekcji,
 udziału nauczyciela w konferencji metodycznej
 w pierwszym i ostatnim dniu roku szkolnego
 w dniach egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu szóstoklasisty,
 służbowego delegowania nauczyciela przez dyrektora szkoły.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 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 godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
określony
w
art. 42 ust. 3 ustawy, 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 wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie
za
godziny
ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w
terminie wypłaty wynagrodzenia.
(Skarga
Wojewody
Dolnośląskiego
PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 5
ust. 8).
§6
Regulamin
przyznawania dodatku za trudne warunki pracy
Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy zgodnie z postanowieniem art. 34 ust. 1 ustawy oraz §
8 rozporządzenia w następujących przypadkach gdy:
1. Prowadzą indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości
15% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prowadzą indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi umysłowo w
stopniu głębokim w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w
klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują w takiej
części, w jakiej godziny pracy w trudnych
(Skarga
Wojewody
Dolnośląskiego
PN.II.0914-18/61/05 do WSA z dnia 12 maja 2005 r. na § 6
ust. 6).
§7
Regulamin
przyznawania dodatku mieszkaniowego
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Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany nauczycielom
zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy a w szczególności:
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych na terenie
Gminy Żórawina i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie  3%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie  4%,
3) przy trzech osobach w rodzinie  5%,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie  6%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w pkt 2 zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających
na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w pkt 2. Małżonkowie wspólnie
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten
dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o
którym mowa w pkt 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Wójt Gminy.
6. Dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem socjalnym
i nie jest składnikiem wynagrodzenia.
7. 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.
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8. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia
§8
Traci moc:
1. Uchwała nr XXIII/194/2000 Rady Gminy Żórawina z
dnia 27.09.2000 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Żórawina dodatków do wynagrodzeń i nagród.
2. Uchwała nr IV/39/2003 Rady Gminy Żórawina
z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie zmian uchwał nr
XXII/194/2000 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zatwierdzania regulaminów
określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
na terenie gminy Żórawina dodatków do wynagrodzeń
i nagród.
§9
Projekt regulaminu został uzgodniony z organizacjami
związkowymi.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD KOBA

2024
UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1

Ustala się regulamin pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Zagrodno.
§2
Pomoc materialną o charakterze socjalnym stanowią:
1) stypendia szkolne,
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2) zasiłki szkolne.
§3
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia
jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno,
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Zagrodno,
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Zagrodno,
5) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w
art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami) zamieszkujące teren gminy
Zagrodno,
6) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne,
7) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.
R o z d z i a ł II
Sposób ustalania wysokości stypendium
§4
1. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia określa art. 90 d ust. 9 w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 313 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Wysokość miesięczna stypendium wynosi:
1) 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami)
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie
do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
2) 80% kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50% do 100%
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia
12
marca
2004
r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze
zmianami).
§5
Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie uwzględniając dodatkowo następujące okoliczności:
1) występujące bezrobocie w rodzinie,
2) obecność osób niepełnosprawnych,
3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,
4) wielodzietność w rodzinie,
5) brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
6) występowanie zjawisk patologii społecznej w szczególności alkoholizmu lub narkomanii,
7) gdy rodzina jest niepełna,
8) wystąpienia zdarzenia losowego.
R o z d z i a ł III
Formy udzielania stypendium
§6
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1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na niżej
wymienione formy pomocy:
1) częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku
lub na stancji dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
3) posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia dla
uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
4) zakup podręczników do nauki w szkołach, encyklopedii i słowników,
5) związanych z transportem do i ze szkoły środkami
komunikacji zbiorowej dla uczniów uczących się
poza miejscem zamieszkania,
6) zakup stroju sportowego i innego wyposażenia
uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę
na podstawie statutu lub innych dokumentów wewnątrzszkolnych.
3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń, zgodnych
z formami pomocy wymienionymi w ust. 2 niniejszego
paragrafu, podejmują stypendyści.
4. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:
1) w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez
Urząd Gminy w Zagrodnie,
2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie
przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub
rachunków,
3) w formie świadczenia pieniężnego zgodnie
z art. 90 d ust. 5 ustawy.
5. Stypendium może być również udzielone w kilku formach zgodnie z art. 90 d ust. 6 ustawy.
R o z d z i a ł IV
Tryb i sposób udzielania stypendium
§7
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują teren gminy Zagrodno,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach
wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,
3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty
wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 ze zmianami).
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria
cytowane w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów
do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
2) występują w rodzinie okoliczności opisane w
§ 5 regulaminu.
3. Stypendium przyznawane jest na okres określony w
art. 90d ust. 10 i 11 ustawy z zastrzeżeniem zdarzeń
opisanych w art. 90d ust. 12 i 13 ustawy.
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4. Stypendium przyznawane jest na wniosek osób określony w art. 90n ust. 2 i 3.
§8
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek wraz z oświadczeniem składa się w Urzędzie
Gminy w Zagrodnie do dnia 15 września danego roku
szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia
15 października.
3. Wnioski na stypendia szkolne na okres od 1 stycznia
2005 r. do 30 czerwca 2005 r. przyjmowane są do 31
stycznia 2005 r.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
1) został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu lub stempla pocztowego z zastrzeżeniem opisanym w art. 90n ust. 7,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa
w ust. 1,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w
ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo
wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.
6. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na
wniosek osób wymienionych w art. 90n ust. 2 pkt 2 i
ust. 3 oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt
2, wypełnia uprawniony pracownik socjalny.
7. Wnioski złożone przez rodziców lub pełnoletnich
uczniów wymagają zasięgnięcia opinii zgodnie,
z art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy.

Poz. 2024
Rozdział V
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§9

1. Zasiłek szkolny przydziela się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które dotknęło rodzinę.
2. Do ubiegania się o zasiłek stosuje się zapisy w
art. 90e ustawy oraz § 8 ust. 1, 4, ust. 5 pkt 2 i 3, ust.
6 i 7 uchwały.
3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Zagrodno.
R o z d z i a ł VI
Postanowienia końcowe
§ 10
1. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90 o ustawy.
2. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 ustawy.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD KACHNIARZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Zagrodno z dnia 30 marca
2005 r. (poz. 2024)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Zagrodno z dnia 30 marca
2005 r. (poz. 2024)
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2025
UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zagrodno określającej regulamin
udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Rada Gminy Zagrodno
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXV/127/05 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. wysokość miesięczna stypendium wynosi”
1) od 86%  100% kwoty określonej w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym
na osobę w rodzinie do 50% kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami);
2) od 80%85% kwoty przy dochodzie miesięcznym
określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami)
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie

od 50% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami).
2. W § 8 ust. 1 pkt 1) skreśla się wyrazy „według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.”
3. W § 8 ust. 1 pkt 2) skreśla się wyrazy „według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”
4. W § 8 ust. 1 skreśla się pkt 5.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD KACHNIARZ

2026
UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia trybu i przyznawania nagród dla nauczycieli
za osiągnięcia w pracy pedagogicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Jemielno uchwala, co następuje:
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§1
1. Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród
dla nauczycieli.
2. Jeżeli w uchwale jest mowa o szkole, należy przez to
rozumieć szkoły, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Jemielno.
3. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie
Gminy Jemielno na dany rok budżetowy w wysokości
1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach z
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.
4. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli:
1) 30% funduszu przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego i tworzy się go w Urzędzie Gminy
Jemielno,
2) 70% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i tworzy się go w budżecie szkół.
5. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody
organu prowadzącego nosi nazwę „Nagroda Wójta
Gminy Jemielno” i jest przyznawana przez Wójta
Gminy Jemielno.
6. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody
dyrektorów szkół nosi nazwę „Nagroda Dyrektora
Szkoły” i jest przyznawana przez dyrektora szkoły.
7. Nagrody dla nauczycieli określone w § 1 ust. 5 i 6 są
przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być
przyznana w innym terminie.
8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w
teczce akt osobowych.
§2
1. „Nagroda Wójta Gminy Jemielno” przyznawana jest
dla dyrektorów szkół oraz dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli na wniosek:
a) Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
b) Przewodniczącego Rady Gminy Jemielno,
c) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Jemielno,
d) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Górze dla nauczycieli doradców metodycznych,
e) zarządu związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli,
f) z inicjatywy Wójta Gminy z uwzględnieniem kryteriów w § 3.
2. „Nagroda Dyrektora Szkoły’’ przyznawana jest dla
nauczycieli zatrudnionych w szkole na wniosek:
a) Rady Szkoły,
b) Rady Rodziców,
c) Rady Pedagogicznej,
d)Wicedyrektora Szkoły,
e) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Górze dla nauczycieli doradców metodycznych,
f) z inicjatywy Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem
kryteriów w § 3.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 w ust. 1
lit. a–e i ust. 2 lit. a–e, określa załącznik nr 1 do
uchwały.

Poz. 2026

4. Wnioski o nagrody, o których jest mowa w § 1
ust. 5 i 6, należy składać do właściwego organu w
terminie do 30 września każdego roku.
5. W przypadkach, o których mowa w § 2 w ust. 1 lit. f i
ust. 2 lit. f, uzasadnienie przyznania nagrody znajduje
się w dokumentacji przyznającego nagrodę organu.
§3
1. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 5, mogą być
przyznane nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który przepracował na tym
stanowisku, co najmniej rok oraz spełnia następujące
kryteria:
1) bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizuje politykę oświatową określoną przez organ prowadzący,
2) prawidłowo dysponuje środkami określonymi w
planie finansowym szkoły oraz pozyskuje środki
pozabudżetowe,
3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów, a
uczniowie szkoły osiągają znaczące wyniki w olimpiadach, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach,
4) prawidłowo realizuje zadania kierownika zakładu
pracy w zakresie zatrudniania kadry pedagogicznej
o wysokich kwalifikacjach oraz innych pracowników szkoły,
5) prawidłowo organizuje i realizuje zadania wynikające z zatwierdzonego przez organ prowadzący
arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok,
6) prowadzi w szkole działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej oraz tworzy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
7) inspiruje w szkole działania w zakresie współpracy
szkoły ze środowiskiem lokalnym, pozyskując jednocześnie sponsorów i przyjaciół szkoły,
8) osiąga znaczące wyniki w promocji szkoły,
9) prawidłowo organizuje doskonalenie zawodowe
nauczycieli (w tym Wewnątrzszkolne Doskonalenie
Nauczycieli) oraz tworzy system efektywnego nadzoru pedagogicznego.
2. Nagrody, o którym mowa w § 1 ust. 5 i 6, mogą być
przyznane nauczycielowi, który przepracował w tej
szkole, co najmniej rok oraz spełnia odpowiednio, co
najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II
stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I–III
miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach
i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i
ogólnopolskich,
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d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
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 z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

Poz. 2026

3. Nauczyciele wymienieni w § 3 ust. 1 i 2 wytypowani
do nagrody muszą posiadać wyróżniającą ocenę pracy z okresu ostatnich 5 lat przed otrzymaniem nagrody lub z okresu ostatniego roku otrzymać pozytywną
ocenę dorobku zawodowego.
§4
1. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 5, nie może być
niższa niż 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
2. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 6, nie może być
niższa niż 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
§5
Skreśla się § 7 „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
w placówkach oświatowych podległych Radzie Gminy
Jemielno”, który jest załącznikiem do uchwały nr
XXVI/173/2000 Rady Gminy Jemielno z dnia
29 sierpnia 2000 r.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Jemielno z dnia 31 marca
2005 r. (poz. 2026)
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2027
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781), w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Osiecznica.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia
jest mowa o:
1) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.);
2) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
3) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to
rozumieć sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie podzieloną przez liczbę osób w rodzinie;
4) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium
szkolne;
5) zasiłku  należy przez to rozumieć zasiłek szkolny;
5) pomocy materialnej o charakterze socjalnym –
należy przez to rozumieć stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
§3
1. Miesięczną wysokość stypendium określa się według
wzoru:
1,2xZxD
S+2xZ 
K
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
S – miesięczna kwota stypendium;
Z – kwota, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.);
K – kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
D – dochód na osobę w rodzinie ucznia.
2. Jeżeli w rodzinie występuje niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność
(4 dzieci i więcej), brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także rodzina jest niepełna, to miesięczną wysokość stypendium ustala się, zwiększając o 5% kwotę stypendium obliczoną w sposób
określony w ust. 1, z tym że wysokość stypendium
nie
może
przekroczyć
200%
kwoty,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Występowanie w rodzinie okoliczności, o których
mowa w ust. 2, należy udokumentować, dołączając
do wniosku o stypendium szkolne:
1) w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o
niepełnosprawności wydane przez organy uprawnione do orzekania o niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów;
2) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choroby zaświadczenie
od
lekarza
prowadzącego
o przebywaniu pod stałą opieką medyczną w
związku z ciężką lub długotrwałą chorobą;
3) w przypadku braku umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych  zaświadczenie o przebywaniu dziecka w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym;
4) w przypadku alkoholizmu lub narkomanii – zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu terapii
odwykowej w placówce odwykowej lub punkcie
konsultacyjnym ds. uzależnień, zaświadczenie
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o
skierowaniu na leczenie odwykowe lub kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego.
4. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do
pełnych złotych w ten sposób, że 49 groszy pomija
się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za
pełną złotówkę.
§4
Stypendium nie przysługuje uczniowi, któremu przyznano inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych.
§5
Stypendium udziela się w formie:
1) świadczenia pieniężnego,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w
tym w szczególności całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników,
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów pobierania
nauki poza miejscem zamieszkania.
§6
1. Stypendia, przyznane na rok szkolny 2005/2006
i następne, wypłaca się za okres:
1) od września do grudnia – w terminie do 30 listopada;
2) od stycznia do marca – w terminie do 28 lutego;
3) od kwietnia do czerwca – w terminie do
31 maja;
danego roku.
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2.Stypendia przyznane za okres od stycznia do czerwca
2005 r. wypłacane będą w terminie do 30 czerwca
2005 r.

Ubiegający się o przyznanie zasiłku składają wniosek
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

§7

§ 13

Ubiegający się o przyznanie stypendium składają wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Na zasiłki przeznacza się 5% środków otrzymanych w
formie dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie stypendiów szkolnych.

§8

§ 14

W przypadku, gdy wysokość środków przeznaczonych
na stypendia jest mniejsza niż potrzeby wynikające ze
złożonych wniosków kwalifikujących się do udzielenia
stypendium, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium
mają uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach;
2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 3 ust.
2.
§9

Zasiłki przyznaje się do wyczerpania środków, o których
mowa w § 13.

Wnioski o stypendia składa się w Urzędzie Gminy w
Osiecznicy.
§ 10

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osiecznica
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2005 roku.

Zdarzeniami losowymi kwalifikującymi do otrzymania
zasiłku są pożar, powódź, śmierć rodzica lub opiekuna
ucznia lub inne zdarzenie losowe, które spowodowało
niemożność realizacji procesu edukacyjnego przez
ucznia.
§ 11
Zasiłek udziela się jednorazowo w formie świadczenia
pieniężnego i wypłaca w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o jego przyznaniu.
§ 12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BOGUSŁAW PAGÓRSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Osiecznica z dnia 31 marca
2005 r. (poz. 2027)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Osiecznica z dnia 31 marca
2005 r. (poz. 2027)

2028
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 31 marca 2005 r.
zmieniająca uchwałę nr XVI/85/2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia
10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:
§1

§3

Zmienia się uchwałę nr XVI/85/2004 Rady Gminy
Osiecznica z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, w ten sposób
że § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z infrastrukturą
drogową, nalicza się roczną opłatę, wyliczoną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej
stawki opłaty w wysokości 10 zł za 1 m2”.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§2

BOGUSŁAW PAGÓRSKI

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

2029
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych
ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia
26
listopada
1998
r.
o
finansach
publicznych
(Dz.
U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co
następuje:
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa
(t.j.
Dz.
U.
z
2005
r.
Nr
8,
poz. 60), zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób
fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych
dalej „dłużnikami”.
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§2
Ilekroć w uchwale mowa o:
1) jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to
rozumieć jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej,
dzenie w roku poprzedzającym podjęcie decyzji
o umorzeniu, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4) osobie bliskiej dłużnika – należy przez to rozumieć
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonka, który pozostaje we wspólności ustawowej z
dłużnikiem,
5) decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego do
umorzenia wierzytelności lub udzielenia ulgi w jej
spłacie, niebędące decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 i 107 kpa.
§3
1. Wierzytelności mogą być umarzane w całości lub
części w przypadku ich całkowitej nieściągalności,
która następuje, jeżeli wystąpi jedna z niżej wymienionych przesłanek:
1) dłużnik – osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając
żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów albo pozostawiony majątek spadkowy
nie przekracza 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
2) dłużnik – osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelności, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe
z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361
ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535
ze zm.),
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
5) nastąpiło przedawnienie.
2. Umorzenie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich
zobowiązanych. Dotyczy to również dłużników solidarnych.
§4
Umorzenie wierzytelności w całości lub w części może
nastąpić również, gdy jej wyegzekwowanie zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, tylko wówczas, gdy zastosowanie ulg,
o których mowa w § 8, okazało się nieskuteczne.

Poz. 2028 i 2029

2) wierzytelności – należy przez to rozumieć należność
główną, odsetki za zwłokę i inne należności uboczne,
3) przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu – należy
przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagro§5
1. Umorzenie wierzytelności z przyczyn, o których mowa
w § 3 i § 4, może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika
lub
osoby
bliskiej
dłużnika,
a z przyczyn określonych w § 3 również z urzędu.
2. Wniosek osoby bliskiej winien wskazywać przyczynę
braku możliwości wystąpienia z wnioskiem przez
dłużnika.
3. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do umorzenia,
spoczywa na wnioskodawcy, a w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia wierzytelności
z urzędu na organie uprawnionym do umorzenia.
§6
Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Święta Katarzyna – jeżeli wartość wierzytelności podlegającej
umorzeniu nie przekracza wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
2) Wójt Gminy – na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy i kierowników wydziałów Urzędu
Gminy bez względu na wysokość kwoty wierzytelności.
§7
Umorzeniu w trybie określonym w § 3–6 z wyłączeniem
przypadków, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 5, nie podlegają niżej wymienione wierzytelności:
1) z tytułu odpowiedzialności materialnej pracowników,
2) z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, orzeczone w
postępowaniu sądowym, przed upływem 5 lat od dnia
nadania wyrokowi klauzuli wykonalności,
3) z tytułu odpowiedzialności deliktowej, orzeczone w
postępowaniu sądowym, przed upływem 5 lat od daty
nadania wyrokowi klauzuli wykonalności,
4) z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, ustalone w wyniku zawartej ugody,
5) z tytułu nabycia mienia komunalnego w trybie przetargu,
6) z tytułu nabycia mienia komunalnego z zastosowaniem bonifikat i ulg określonych w odrębnych przepisach lub na preferencyjnych zasadach, określonych
uchwałą Rady.
§8
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, właściwy organ może odroczyć termin spłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności
na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy.
2. Do stosowania ulg, o których mowa w ust. 1, uprawnieni są:
1) Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Gminy Święta Katarzyna – w odniesieniu do wierzytelności ujętych w ewidencji księgowej jednostki,
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2) Wójt Gminy – w odniesieniu do wierzytelności niewymienionych w pkt 1.
3. Zastosowanie ulg, o których umowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek dłużnika lub osoby bliskiej.
W przypadku wniosku osoby bliskiej § 5 ust. 2 stosuje
się odpowiednio.
4. Zastosowanie ulg, o których umowa w ust. 1, stanowi
podstawę zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty
odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku
do dnia ustalonego jako termin płatności wierzytelności.
5. Postanowienie ust. 4 nie ma zastosowania, gdy dłużnik w ustalonym terminie nie dokonał zapłaty odroczonej wierzytelności lub nie zapłacił którejkolwiek z
rat, na które została rozłożona wierzytelność.

1. Uprawnione organy, o których mowa w § 6 i § 8 ust. 2,
składają Radzie sprawozdania dotyczące zakresu
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzane
są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku i
przedkładane
Radzie
w
terminie
do
31 marca następnego roku.
3. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.

§9

§ 13

1. Umarzanie wierzytelności oraz stosowanie ulg w jej
zapłacie następuje w formie decyzji, będącej jednostronnym oświadczeniem woli uprawnionego organu.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna
i nie podlega zaskarżeniu.
§ 10
Uprawniony organ wznowi postępowanie w sprawie umorzenia wierzytelności lub zastosowania ulgi w jej spłacie,
jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których
umorzono wierzytelność lub zastosowano ulgę w jej spłacie, okazały się fałszywe lub gdy uprawniony organ został
przez dłużnika wprowadzony w błąd.
§ 11

§ 12
W przypadku, gdy korzystający z umorzenia lub ulg dłużnik jest przedsiębiorcą, stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy
publicznej
(Dz.
U.
Nr 123, poz. 1291) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY WOŹNIAK
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Załącznik do uchwały Rady Gminy
Święta Katarzyna z dnia 21 kwietnia
2005 r. (poz. 2029)
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2030
UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Marcinowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co
następuje:
§1
W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Marcinowice, § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
a) przy dochodzie na osobę w rodzinie do 50%
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.), zwanej
umownie kwotą D, do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr
228,
poz. 2255 z późn. zm.), zwanej umownie kwotą
S,
b) przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej
50% do 75% kwoty D, do 160% kwoty S,

c) przy dochodzie na osobę w rodzinie powyżej
75% do 100% kwoty D, do 120% kwoty S.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
LESZEK ZAZULAK

2031
UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Gminy Dzierżoniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala:
§1
Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy
Dzierżoniów.
l. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest
jednostką organizacyjną Gminy Dzierżoniów.
§3
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w oparciu o przepisy prawa w szczególności:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
z późniejszymi zmianami).
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 228,
poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
5. Oraz na podstawie niniejszego Statutu.
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§4

Poz. 2031

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów obejmuje swoim działaniem teren gminy Dzierżoniów.

§ 10

2. CELE I ZADANIA OPS GMINY DZIERŻONIÓW

Organizację Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

§5

4. GOSPODARKA FINANSOWA

1. Celem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez wspieranie
osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana pomoc powinna w miarę możliwości
doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
realizuje zadania:
– własne,
– zlecone,
– zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób i rodzin.
3. Realizując swoje zadania Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
ustawie o finansach publicznych.
§ 12
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Gminy.
§ 13
Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych
odpowiada kierownik.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Statut dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów nadaje Rada Gminy Dzierżoniów.
2. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie
jak dla jego nadania.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów realizując swoje zadania współpracuje z:
– zakładami służby zdrowia,
– placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
– szkołami,
– innymi instytucjami oraz organizacjami.

§ 16
Traci moc uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr
XXI/238/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie
uchwalenia statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy
Dzierżoniów.
§ 17

3. ZARZĄDZANIE l ORGANIZACJA
§7
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest
zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§8
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów kieruje Kierownik, którego zatrudnia organ wskazany ustawą
o samorządzie gminnym.
§9
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego i zasiłku okresowego
przyznanego pod warunkiem zwrotu w części lub w całości oraz przyznaną
pomoc rzeczową
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§1
Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na przyznane zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz pomoc rzeczową;
1. w wysokości 100% kwoty poniesionych wydatków i
przyznanych świadczeń, jeżeli dochód przekracza
200% kryterium dochodowego określonego w art. 8
ustawy o pomocy społecznej;
2. w wysokości 50% do 100% poniesionych wydatków i
otrzymywanych świadczeń, jeżeli dochód przekracza
150% kryterium,
3. w wysokości 5% do 50% poniesionych wydatków i
otrzymywanych świadczeń, jeżeli dochód przekracza
100% kryterium dochodowego jak w pkt 1,
4. do wysokości 20% kwoty poniesionych wydatków i
otrzymywanych świadczeń dla osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy ze względu na inwalidztwo lub wiek, jeżeli dochód przekracza
120%
kryterium
dochodowe
jak
w
pkt 1.
§2

udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od
żądania takiego zwrotu.
§3
Zwrot przyznanego świadczenia może być rozłożony
maksymalnie na 10 rat miesięcznych, termin spłaty poszczególnych rat następuje w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą.
§4
Traci moc uchwała nr XXIV/152/97 Rady Gminy Dzierżoniów dnia 17 kwietnia 1997 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.
§6
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza
jeżeli żądanie zwrotu zasiłku stanowiłoby dla zobowiązanego nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 132/XXIV/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych:
1) Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Rudzie,
2) NSZZ „Solidarność” Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowej Rudzie, wprowadza
się następujące zmiany:
W rozdziale IV „Dodatek funkcyjny” § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustalone w
statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny określony w następującej wysokości:
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.

Wysokość dodatku miesięcznie (w złotych)
od
do

Typy szkół, stanowiska kierownicze
Przedszkola:
a) dyrektor
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:
 liczącej do 6 oddziałów,
 liczącej od 7 do 14 oddziałów
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
Nauczyciel wychowawca:
a) w szkole
b) w przedszkolu
Kierownik świetlicy
Nauczyciel opiekun stażu

300

800

500
500
200

800
1000
500

32
37
75
35

200

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 8 i 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 późn. zm.) oraz art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.), Rada
Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 27/VII/99 Rady Gminy w Nowej Rudzie z
dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę
Nowa
Ruda
zmienionej
uchwałą
nr 59/XI/99 z dnia 8 listopada 1999 r., uchwałą
nr 87/XV/00 z dnia 17 kwietnia 2000 r., uchwałą
nr 123/XV/00 z dnia 15 września 2000 r. oraz uchwałą nr
179/XXV/01
z
dnia
25
czerwca
2001r.
i uchwałą nr 226/XXIX/02 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 4 marca 2002 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1 skreśla się ust. 6.
2. W § 2:
 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwala się dla Szkoły Podstawowej w Jugowie obwód szkolny obejmujący miejscowość Jugów.”,
 skreśla się ust. 6,
 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uchwala się dla szkoły Podstawowej w Woliborzu obwód szkolny obejmujący miejscowości:
Wolibórz, Przygórze i Nowa Wieś.”
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, a także w Gazecie Noworudzkiej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda
oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2005 roku.
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UCHWAŁA RADY GMINY W UDANINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Udanin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy
w Udaninie uchwala, co następuje:
§1

§2

W uchwale nr XXX/100/05 Rady Gminy Udanin z dnia 30
marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Udanin wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 1 a: po wyrazie wniosku stawia się kropkę a
pozostałą część zdania skreśla się,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera niezbędnych dokumentów lub
jest nieprawidłowo sporządzony i jeżeli mimo wezwania w terminie 7 dni braki nie zostały uzupełnione”,
2) w § 14 ust. 2 i 6 skreśla się.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1)

2)

w punktach sprzedaży:
–

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

–

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

–

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

–

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

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

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