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ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 15 maja 2006 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich 

 Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)1) zarządza się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Park PrajoKrazowy zór  owich, zwany dalej aPar-
kiem” oKejmuje oKszar chroniony ze względu na 
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajoKrazowe w celu zachowania, populary-
zacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. 

2. Park o powierzchni 8140,67 ha położony jest na 
terenie gmin: złuszyca, Jedlina Zdrój, Walim, Nowa 
Ruda w powiecie kłodzkim, Bielawa, Pieszyce, 
Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,  toszo-
wice w powiecie ząKkowickim. 

3. Opis granic parku określa załącznik nr 1 do niniej-
szego rozporządzenia. 

4. zranice Parku przedstawiono na mapie, która sta-
nowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2 

Ustala  się  następujące  szczególne  cele  ochrony 
Parku: 
1. Ochrona wartości przyrodniczych, z zachowaniem 

fragmentów mieszanego lasu górno- i dolnoreglo-
wego. 

2. Zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różno-
rodności Parku, w tym licznych form skalnych. 

3. Ochrona wartości historycznych związanych 
z osadnictwem, kopalnictwem oraz okresem II woj-
ny światowej. 

4. Zachowanie krajoKrazu rolniczego i kulturowego, 
w tym otwartych, niezaKudowanych przestrzeni 
w krajoKrazie leśno-polno-łąkowym. 

§ 3 

1. W celu zachowania i ochrony wartości przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych oraz walorów 
krajoKrazowe na terenie parku zakazuje się: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.)2); 

2) umyślnego zaKijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schro-
nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, 
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryK oraz wy-
konywania czynności w ramach racjonalnej go-
spodarki rolnej, leśnej, ryKackiej i łowieckiej; 

3) likwidowanie i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają  z potrzeKy  ochrony przeciwpowo-
dziowej  i  zapewnienia   Kezpieczeństwa  ruchu 

drogowego luK wodnego luK Kudowy, odKu-
dowy, utrzymania, remontów luK napraw urzą-
dzeń wodnych; 

  4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, 
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopal-
nych szczątków roślin i zwierząt, a także mine-
rałów; 

  5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźKę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zaKezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym luK przeciwosuwiskowym luK Kudową, 
odKudową, utrzymaniem, remontem luK na-
prawą urządzeń wodnych; 

  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
zmiany te nie służą ochronie przyrody luK ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej luK 
ryKackiej; 

  7) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zKiorników wodnych, starorzeczy oraz oKsza-
rów wodno-Kłotnych; 

  8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
własnych gruntów rolnych; 

  9) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
Kezściółkową; 

10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych 
i zKiorników ściekowych; 

11) organizowania rajdów motorowych i samocho-
dowych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy 
zadrzewień rosnących na gruntach określonych 
w ewidencji gruntów jako użytki rolne. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy 
uzgodnionych przez Wojewodę przedsięwzięć pole-
gających na pozyskiwaniu dla celów gospodarczych 
skał, w tym torfu, a także minerałów na po-
wierzchni mniejszej niż 25 ha, jeżeli przeprowadzo-
na procedura oceny oddziaływania na środowisko 
nie wykazała istotnego negatywnego wpływu na 
przyrodę Parku. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, nie doty-
czy organizowania rajdów motorowych i samocho-
dowych po drogach puKlicznych. 

§ 4 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.3) 
 

 wz. WOJEWODY DOLNOŚLW PIEzO 

 ROMAN KULCZYCKI 
 WICEWOJEWODA 
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1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1220, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 71, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865, 

Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, 

poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703, Nr 49, poz. 464, Nr 281, poz. 2794, z 2005 r. 

Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 62, poz. 552,  

Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458, Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 249, poz. 2104 
3) Niniejsze rozporządzenie Kyło poprzedzone: 

– Rozporządzeniem nr 7/91 Wojewody WałKrzyskiego z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Parku PrajoKrazowego zór 

 owich (Dz. Urz. Woj. WałKrz. Nr 15, poz. 159); 

– Rozporządzeniem nr 6/96 Wojewody WałKrzyskiego z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie włączenia w granice Parku PrajoKrazowego 

zór  owich kompleksu leśnego Nadleśnictwa WałKrzych w gminie złuszyca (Dz. Urz. Woj. WałKrz. Nr 24, poz. 61); 

– Rozporządzeniem nr 19/98 Wojewody WałKrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie parków krajoKrazowych na terenie woje-

wództwa wałKrzyskiego (Dz. Urz. Woj. WałKrz. Nr 34, poz. 260). 
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Załącznik nr 1 ło rozporząłzenia 
Wojewoły Dolnośląskiego z łnia 
15 maja 2006 r. (poz. 1718) 
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Załącznik nr 2 ło rozporząłzenia 
Wojewoły Dolnośląskiego z łnia 
15 maja 2006 r. (poz. 1718) 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie ułzielania zniżek oł obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycie-
lom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygołniowego 
obowiązkowego  wymiaru  zajęć  niektórych  nauczycieli,  zaliczenia  ło 
wymiaru  gołzin poszczególnych  zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach 

prowałzonych przez Powiat Jaworski 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie oświatowym (Dz. U,. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Parta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
z późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady udzielania zniżek od oKowiązko-
wego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzo-
no stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oraz szczegółowe zasady zwalniania od oKowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, zasady rozliczania 
tygodniowego oKowiązkowego wymiaru zajęć nauczy-
cieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w po-
szczególnych okresach roku szkolnego. 

R o z d z i a ł  I 

Zasały ułzielania i rozmiar zniżek przysługujących 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow-
nicze w szkołach i placówkach oraz szczegółowe za-
sały zwalniania oł obowiązku realizacji tygołniowego 
obowiązkowego wymiaru gołzin zajęć łyłaktycznych,  

wychowawczych i opiekuńczych 

§ 2 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkołach i placówkach, oKniża się ty-
godniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 
ustawy – Parta Nauczyciela, zwaną dalej aPartą 
Nauczyciela”, do niżej wymienionej liczKy godzin: 

Lp. Stanowisko 

Tygodniowy 
obowiązkowy 
wymiar godzin 

zajęć po obniżce 
1. Dyrektor szkoły/zespołu szkół:  
 1) liczącej do 8 oddziałów 9 
 2) liczącej od 9 do 12 oddziałów 7 
 9) liczącej od 19 do 16 oddziałów 5 
 4) liczącej 17 i więcej oddziałów 9 

2. Wicedyrektor szkoły/zespołu szkół/ 
/placówki o 4 godz. więcej niż usta-
lony wymiar dla dyrektora 

 

9. Kierownik  szkolenia  praktycznego/ 
/warsztatów szkolnych 

7 

4. Dyrektor powiatowego centrum 
poradnictwa psychologiczno-peda-
gogicznego i doradztwa metodycz-
nego 

6 

2. Zarząd Powiatu może w uzasadnionych przypad-
kach zwolnić dyrektora szkoły, zespołu szkół luK 
placówki od oKowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 
Party Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania 
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrek-
tora. 

3. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również 
do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska, z tym że oKowiązuje on od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym zlecono nauczycielom zastępstwo. ( karga 
Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego  ądu 
Administracyjnego PN.II.0914-2/47/06 z dnia 
12 maja 2006 r. na § 2 ust. 3). 

R o z d z i a ł  II 

Zasały rozliczania tygołniowego obowiązkowego 
wymiaru gołzin zajęć nauczycieli, łla których ustalony 
jest plan zajęć różny  w poszczególnych okresach roku 

szkolnego 

§ 3 

1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół, 
dla których ustalony plan zajęć wynikających z pla-
nów nauczania jest różny w poszczególnych okre-
sach roku szkolnego i spowodowany jest: 
a. odKywaniem praktyk zawodowych przez 

uczniów szkół zawodowych, 
K. wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich 

klasach szkół ponadgimnazjalnych i zawodo-
wych. 

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, 
dla których plan zajęć, wynikający z planów na-
uczania w danym okresie roku szkolnego nie wy-
czerpuje oKowiązującego tego nauczyciela wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych luK 
opiekuńczych, luK przekracza ten wymiar, zoKowią-
zani są do realizowania w innych okresach trwania 
roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczKy 
godzin zajęć, zwiększonego luK zmniejszonego, aKy 
średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku 
szkolnego odpowiadał oKowiązkowemu wymiarowi 
godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 i ust. 5 
Party Nauczyciela. 
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3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych 
w ust. 2 wymiar godzin zajęć różnych w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego nie może w okre-
sach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć 
przekraczać z tego tytułu 27 godzin tygodniowo. 

4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa 
w ust. 2, powinien Kyć określony dla każdego na-
uczyciela w planie organizacyjnym na dany rok 
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na 
dany rok szkolny przydzielono liczKę godzin zajęć 
przekraczającą tygodniowy oKowiązkowy wymiar 
godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są go-
dziny zajęć realizowane ponad tygodniowy oKo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć określony według 
zasad ustalonych w ust. 2. 

R o z d z i a ł  III 

Zasały ustalania tygołniowego obowiązkowego wy-
miaru gołzin zajęć nauczycieli niewymienionych  
w art. 42  ust. 3  Karty  Nauczyciela  oraz  zasał  
zaliczania  ło  wymiaru  gołzin  poszczególnych  zajęć 

w kształceniu zaocznym 

§ 4 

1. Ustala się tygodniowy oKowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych luK opie-
kuńczych prowadzonych Kezpośrednio z dziećmi 
i młodzieżą; 
1) pedagog szkolny, logopeda, rehaKilitant, psycho-

log i inni specjaliści zatrudnieni w szkołach luK 
placówkach – 22 godziny, 

2) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach 
prowadzących gimnastykę korekcyjną – 18 go-
dzin, 

3) nauczyciele szkół zaocznych zatrudnieni w peł-
nym wymiarze – 648 godzin rocznie, 

4) doradca zawodowy – 30 godzin, 
5) nauczyciele – KiKliotekarze KiKliotek pedagogicz-

nych – 30 godzin. 
2. Do oKowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się: 
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć 

praktycznych i konwersatoriów, 
2) faktycznie zrealizowane godziny, 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kon-
trolnych i egzaminacyjnych z wyjątkiem eg-
zaminów wstępnych, z nauki zawodu, 
z przygotowania zawodowego, dyplomowych 
i maturalnych, licząc poprawianie trzech prac 
za 1 godzinę zajęć, 

K) innych zajęć pedagogicznych realizowanych 
z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczy-
ciela. 

3. Dla celów oKliczania oKowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń 
i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, 
przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 
55 minut, przez godzinę pozostałych zajęć – 
60 minut. 

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 
w kształceniu zaocznym następuje w każdym se-
mestrze. 

 W okresie semestru nauczyciel oKowiązany jest 
zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin za-
jęć, za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy 
w dzienniku lekcyjnym, odKyte godziny zajęć, go-
dziny usprawiedliwionej nieoKecności w pracy i go-
dziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stro-
nie pracodawcy. 

5. OKowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela 
zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego 
zajęcia z przedmiotu, dla którego wymiar jest ko-
rzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przed-
miotu co najmniej w połowie oKowiązkowego wy-
miaru. 

6. OKowiązkowy plan wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych luK opiekuńczych na-
uczycieli zoKowiązanych do pracy w innej szkole 
w celu uzupełnienia oKowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych ustala się według zasad określonych 
w ust. 1. 

7. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymia-
rze godzin, realizujących różny wymiar zajęć w po-
szczególnych okresach roku szkolnego, w umowie 
o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć 
dla całego okresu zatrudnienia. 

8. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny za-
jęć, niezrealizowane przez nauczycieli z powodu 
choroKy luK przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy, niewymienionych w ust. 1 traktuje się dla 
rocznego rozliczania godzin jak godziny zrealizowa-
ne, z zastrzeżeniem ust. 5. 

9. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który zo-
stał ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przy-
dzielonych w planie organizacyjnym zajęć następuje 
z datą ustania stosunku pracy z tym, że za wszyst-
kie przepracowane miesiące Kez względu na wy-
miar zrealizowanych zajęć przysługuje nauczycie-
lowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za 
oKowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
określony art. 42 ust. 3 Party Nauczyciela, a także 
za przepracowane w tym czasie godziny ponad-
wymiarowe. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Jaworze. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnoślą-
skiego. 
 

 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY POWIATU 

 MAREK ZIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/305/2002 Rały Powiatu Oleśnickiego 
z łnia 7 paźłziernika 2002 r. w sprawie określenia zasał rozliczania tygo-
łniowego obowiązkowego wymiaru gołzin zajęć nauczycieli, łla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
zasał  ułzielania  i rozmiaru  zniżek  łla  nauczycieli,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze, oraz tygołniowego obowiązkowego wymiaru go-
łzin zajęć  niektórych  nauczycieli  zatrułnionych  w  szkołach i placówkach 

oświatowych prowałzonych przez Powiat Oleśnicki 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Parta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Pura-
tora Oświaty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XLII/305/2002 Rady Powiatu 
Oleśnickiego z dnia 7 października 2002 r. w ten spo-
sóK, że załącznik nr 2 otrzymuje Krzmienie w wersji 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Oleśnickiego. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY POWIATU 

 MARIAN HORBACZ 
  
 
 

Załącznik nr 1 ło uchwały Rały 
Powiatu Oleśnickiego z łnia 
24 kwietnia 2006 r. (poz. 1720) 

 
 

Lp. Stanowisko kierownicze tygodniowy wymiar zajęć 
  1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:  

 – do 6 oddziałów 10 
 – 7–8 oddziałów   8 
 – 9–16 oddziałów   5 
 – 17 i więcej oddziałów   9 

  2. Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:  
 – 12–16 oddziałów   9 
 – 17 i więcej oddziałów   7 

  9. Dyrektor  placówki lub zespołu placówek za wyjątkiem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

  0 

  4. Wicedyrektor placówki lub zespołu placówek za wyjątkiem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej  

  6 

  5. Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej jednostki 
organizacyjnej centrum kształcenia praktycznego 

  8 

  6. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, kierownik 
warsztatu szkolnego w zespole szkół 

  4 

  7. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego do 
spraw dydaktycznych 

  6 

  8. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego do 
spraw wychowawczych 

10 

  9. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 10 
10. Kierownik biblioteki pedagogicznej 95 
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UCHWAŁA RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przy-
znawania i wypłacania niektórych skłałników wynagrołzenia oraz łołatku 
mieszkaniowego  łla  nauczycieli  zatrułnionym  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych prowałzonych przez Powiat Oleśnicki na rok 2006 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Parta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) 
Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz wa-
runki przyznawania i wypłacania niektórych składni-
ków wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki na 
rok 2006. 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wstępne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1) wysokości stawek oraz warunki przyznawania na-

stępujących dodatków do wynagrodzenia: 
a) dodatku za warunki pracy, 
K) dodatku motywacyjnego, 
c) dodatku funkcyjnego, 

2) szczegółowy sposóK oKliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny doraźnych zastępstw,  

3) wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego. 

§ 3 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę luK pla-

cówkę wymienioną w art. 2 pkt 3–5, 7, 9 i 10 
ustawy o systemie oświaty alKo zespół tych 
szkół luK placówek, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Oleśnicki, 

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach wymienionych w pkt 1, do których 
stosuje się przepisy ustawy Party Nauczyciela, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora 
jednostki organizacyjnej wymienionej w pkt 1, 

4) Parcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Parta Na-
uczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 ze zm.), 

5) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  por-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze 
zm.), 

6) uczniu – rozumie się przez to także wychowan-
ka, 

7) liczKie etatów przeliczeniowych – należy przez 
to rozumieć liczKę etatów pedagogicznych za-
twierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły, 
z przeliczeniem godzin nauczycieli niepełnoza-
trudnionych na pełne etaty i Kez przeliczania na 
etaty godzin ponadwymiarowych, 

8) stawce godzinowej – rozumie się przez to wy-
sokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za 
jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli re-
alizujących tygodniowy oKowiązkowy wymiar 
godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 4a 
Party Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  II 

Dołatek za warunki pracy 

§ 4 

Ustala się następujące wysokości dodatku za trudne 
warunki pracy, procentowo w odniesieniu do stawki 
godzinowej: 
1) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół 

rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu 
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnic-
twa – 1%, 

2) dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedago-
gicznych w zakresie realizacji zajęć, o których mo-
wa w § 8 pkt 19 rozporządzenia – 3%, 

3) dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 
w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 
5%, 

4) dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w szkołach specjalnych, prowa-
dzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifi-
kowanego do kształcenia specjalnego, prowadzą-
cych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieć-
mi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głęKokim, prowadzących zajęcia praktycznej nauki 
zawodu w szkołach specjalnych, prowadzących za-
jęcia wychowawcze Kezpośrednio z wychowanka-
mi luK na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych – 15%, 
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5) dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowaw-
cze w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych – 23%. 

§ 5 

1. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują za 
każdą godzinę faktycznego wykonywania pracy, 
z którą dodatek jest związany.  

2. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w takich warun-
kach cały oKowiązujący go wymiar zajęć. Dodatki 
wypłaca się w odpowiedniej części proporcjonalnie 
do wymiaru zatrudnienia w tych warunkach, jeżeli 
realizuje on w trudnych warunkach tylko część 
oKowiązującego wymiaru. 

§ 6 

Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych 
przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki godzi-
nowej za każdą godzinę faktycznie przepracowaną 
w tych warunkach. 

R o z d z i a ł  III 

Dołatek motywacyjny 

§ 7 

Dodatek motywacyjny może Kyć przyznany nauczycie-
lowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w zatrudniającej go szkole Kez 
względu na stopień awansu zawodowego, jeżeli na-
uczyciel w Kieżącym luK poprzedzającym roku szkol-
nym wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dydak-
tycznymi, wychowawczymi luK opiekuńczymi, osią-
gnął wysoką jakość świadczonej pracy oraz wykazał 
się zaangażowaniem w realizację zajęć i czynności 
związanych z przygotowaniem do zajęć szkolnych, 
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, 
a w szczególności: 
  1) przygotowywał uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, zawodach luK innych formach 
reprezentowania szkoły, 

  2) stosował własne programy autorskie, 
  3) wprowadzał innowacje pedagogiczne, 
  4) stosował metody aktywizujące młodzież, 
  5) organizował imprezy szkolne: akademie, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne itp., 
  6) organizował imprezy o zasięgu powiatowym, 
  7) Krał czynny udział w spotkaniach metodycznych, 

współpracował z doradcą metodycznym oraz zdo-
Kytą wiedzę i umiejętności wykorzystywał w co-
dziennej pracy, 

  8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy 
i ich wyniki oraz uwzględniał je we własnym pla-
nie rozwoju, Kądź dalszej pracy, 

  9) podnosił swoje kwalifikacje (wewnątrzszkolne 
doskonalenie nauczycieli, krótkie formy doskona-
lenia, udokumentowane samokształcenie, kursy 
kwalifikacyjne, studia podyplomowe), 

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonaleniu 
nauczycieli (prowadził zajęcia, szkolenia, lekcje 
otwarte, opracował projekty dydaktyczne i inne), 

11) Kył opiekunem stażysty, który otrzymał pozytyw-
ną ocenę doroKku zawodowego, 

12) aktywnie realizował zadania statutowe szkoły, 
13) uczestniczył w pracach komisji opracowującej 

dokumentację dotyczącą pracy szkoły (statut, 
wewnątrzszkolny system oceniania, program wy-
chowawczy szkoły, inne), 

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji eg-
zaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia 
egzaminu dojrzałości luK komisji egzaminacyjnej 
powołanej do przeprowadzenia egzaminu zawo-
dowego, 

15) posiada inne osiągnięcia ważne dla jakości pracy 
placówki oświatowej. 

§ 8 

1. Nauczycielowi może Kyć przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości od 4% do 20% jego wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
ustala i dodatki przyznaje dyrektor w ramach puli 
środków przeznaczonych na ten cel w zakładowym 
funduszu płac. 

3. Pula środków na dodatki motywacyjne, o której 
mowa w ust. 2, stanowi sumę dodatku motywa-
cyjnego dyrektora i iloczynu etatów przeliczenio-
wych przez kwotę 55 zł Krutto. 

4. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje  ta-
rosta Powiatu Oleśnickiego. 

§ 9 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony nie dłuższy niż jeden rok. 

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku  motywacyjnego na-
stępuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrud-
nienia. 

3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieoKecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) korzystania ze stanu nieczynnego, 
4) 1 roku od daty ukarania karą przewidzianą prze-

pisami Party Nauczyciela luK Podeksu pracy. 

R o z d z i a ł  IV 

Dołatek funkcyjny 

§ 10 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora luK wicedyrektora szkoły alKo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie szko-
ły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie 
niższej niż 5% i nie wyższej niż 100% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3 Party Nauczyciela.  

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie 
funkcji: 
1) wychowawcy klasy w szkole dla młodzieży – 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
35 zł Krutto, 

2) wychowawcy klasy w szkole dla dorosłych – 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
30 zł Krutto, 
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3) doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta 
– przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
do 30% średniego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Party 
Nauczyciela, 

4) opiekuna stażu – przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości 30 zł Krutto – za każdego nauczy-
ciela stażystę powierzonego opiece. 

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawu-
jącemu funkcje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 luK 
3, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysoko-
ści uwzględniającej zajmowanie stanowiska kie-
rowniczego oraz sprawowanie funkcji. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły ustala  tarosta Powiatu Oleśnickiego, a dla na-
uczyciela, w tym dla wicedyrektora luK nauczyciela 
zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrek-
tor szkoły. 

5. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa 
w ust. 1, przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego 
należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę or-
ganizacyjną, złożoność zadań wynikających z zaj-
mowanego stanowiska, liczKę stanowisk kierowni-
czych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki, 
w jakich szkoła funkcjonuje. 

§ 11 

1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieoKecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-

cze. 
2. Dodatek, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 4, nie 

przysługuje w okresie przerwy w odKywaniu stażu 
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. 
Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem 
rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela 
podlegającego opiece. W przypadku pełnienia tej 
funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy, doda-
tek wypłacany jest w kwocie wynikającej z prze-
mnożenia 1/30 wysokości dodatku przez liczKę dni 
sprawowania funkcji. 

R o z d z i a ł  V 

Wynagrołzenie za gołziny ponałwymiarowe i gołziny 
łoraźnych zastępstw 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy przez miesięczną liczKę godzin 
oKowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych luK opiekuńczych, realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi, zgodnie z jego 
kwalifikacjami do nauczania przedmiotu (Kloku 
przedmiotowego) ustala się dzieląc stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odKywa się w takich warunkach/ przez 
miesięczną liczKę godzin oKowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych luK opiekuńczych. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-1/295/06 z dnia 16 maja 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 12 ust. 2). 

§ 13 

1. Przy rozliczeniu godzin ponadwymiarowych w ty-
godniach, w których przypadają dni ustawowo 
wolne od pracy oraz dni wolne wynikające z orga-
nizacji roku szkolnego, określonej przez MEN, za 
podstawę ustalenia liczKy godzin ponadwymiaro-
wych przyjmuje się oKowiązkowy wymiar godzin 
zajęć danego nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru za każdy dzień, przy czym liczKa godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje w takim 
tygodniu wynagrodzenie, nie może Kyć większa niż 
liczKa godzin ponadwymiarowych przydzielonych 
nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły. 
W taki sam sposóK  rozlicza się godziny ponadwy-
miarowe nauczycieli korzystających z urlopu z tytu-
łu opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz urlopów oko-
licznościowych. 

2. Wynagrodzenia przysługujące za godziny ponad-
wymiarowe przypadające w dniach, w których na-
uczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, w szczególności 
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii luK mro-

zów, 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki luK na imprezy, 
3) rekolekcjami 
traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane. 

3. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który zo-
stał ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przy-
dzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć 
następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że 
za wszystkie przepracowane miesiące, Kez względu 
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje na-
uczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego 
za oKowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
określony w art. 42 ust. 3 Party Nauczyciela 
i w § 17 ust. 7 niniejszego regulaminu, a także za 
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymia-
rowe. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1/295/06 z dnia 16 maja 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 13). 

§ 14 

Nauczyciel korzystający z oKniżonego tygodniowego 
oKowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć 
godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o 
których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Parta Nauczy-
ciela w wymiarze do 6 godzin tygodniowo. 

R o z d z i a ł  VI 

Dołatek mieszkaniowy 

§ 15 

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego przysługujące-
go nauczycielowi uzależniona jest od liczKy człon-
ków jego rodziny.  
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2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczKy osóK w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) dla jednej osoKy w rodzinie  – 2%, 
2) dla dwóch osóK w rodzinie – 3%, 
3) powyżej dwóch osóK w rodzinie – 6%, 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Party Nauczyciela. 

§ 16 

1. Do osóK, o których mowa w § 15 ust. 1, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujące-
go małżonka oraz dzieci do 20 roku życia pozosta-
jące na jego wyłącznym utrzymaniu. 

2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi Kędącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w § 15 ust. 2. Małżonkowie wspólnie okre-
ślają pracodawcę, który Kędzie im wypłacał ten do-
datek. 

§ 17 

1. Dodatek przysługuje nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

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

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

2. Dodatek przysługuje za okres wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) poKierania zasiłku z uKezpieczenia społecznego, 

w okresie trwania zatrudnienia, 
3) odKywania zasadniczej służKy wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służKy woj-
skowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służKy zawarta Kyła umowa 

o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta Kyła zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku 

są w szczególności: 
1) oświadczenie o osoKach wspólnie zamieszkują-

cych, 
2) zaświadczenie Kiura ewidencji ludności o za-

mieszkaniu. 
4. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa 

w ust. 3, nauczyciel przedstawia pracodawcy.  

§ 18 

Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły  tarosta Powiatu Oleśnickiego. 

§ 19 

Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wyna-
grodzenia. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Oleśnickiego.  

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą oKowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 

 PRZEWODNICZWCY 
 RADY POWIATU 

 MARIAN HORBACZ 

 
 
 

1722 

UCHWAŁA RADY MIASTA AOLESŁAWIEC 

z dnia 1 marca 2006 r. 

o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rały Miejskiej w Aolesławcu z łnia 
20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzełaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych ło spożycia poza miejscem sprzełaży, jak i w miejscu 
sprzełaży, zasał usytuowania na terenie miasta miejsc sprzełaży napojów 
alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzełaży, poławania i spożywania 
napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu połczas 
imprez na otwartym powietrzu zmienionej uchwałami nr VIII/95/03 Rały 
Miasta Aolesławiec z łnia 28 maja 2003 r., nr XXXII/326/05 Rały Miasta 
Aolesławiec  z  łnia 30 marca 2005 r.  oraz  nr XXXIII/339/05  Rały Miasta 

Aolesławiec z łnia 20 kwietnia 2005 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ Rada 
Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesław-
cu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia licz-
Ky punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na tere-
nie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych zawierających 
więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym 
powietrzu zmienionej uchwałami nr VIII/95/03 Rady 
Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r., 
nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 
30 marca 2005 r. oraz nr XXXIII/339/05 Rady Miasta 
Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
wprowadza się następującą zmianę: 
w § 3 w ust. 1 po lit. i) dodaje się lit. j) w Krzmieniu: 
aj) Plac ks. Jerzego Popiełuszki – w granicach określo-

nych na mapie, stanowiącej załącznik nr 10”. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi 
Miasta. 

§ 3 

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

§ 4 

Uchwała podlega opuKlikowaniu na taKlicach ogłoszeń 
Rady Miasta i Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji 
PuKlicznej, w teletekście telewizji Lokalnej aAzart – 
 at” i prasie lokalnej. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY RADY 

 STANISŁAW MAŁKOWSKI 
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Załącznik ło uchwały Rały Mia-
sta Aolesławiec z łnia 1 marca 
2006 r. (poz. 1722) 
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1723 

UCHWAŁA RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzłrowiska 

 Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i oKszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, 
poz. 1399) w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. 
o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych po-
między organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala: 

 
 

§ 1 

Dla uzdrowiska Duszniki Zdrój ustanawia się niniejszy 
aStatus uzłrowiska” oKowiązujący w oKszarze granic 
miasta Duszniki Zdrój. 

§ 2 

 tatut składa się z:  
1. części opisowej, której elementy określają przepisy 

§ 3–8, 
2. części graficznej, której elementy określają przepisy 

w § 9. 

§ 3 

W celu ochrony warunków naturalnych niezKędnych 
do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowisko-
wego oraz kształtowania innych czynników środowi-
skowych dla uzdrowiska aDuszniki Zdrój” na oKszarze 
uzdrowiska ustala się następujące strefy ochronne, 
które w zależności od rodzaju czynności zastrzeżonych 
oKejmują: 
1. Strefa „A” ochrony uzłrowiskowej: 

– granice strefy aA” zostały określone na mapie 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego statu-
tu, 

2. strefa „A” ochrony uzłrowiskowej: 
– granice strefy aB” zostały określone na mapie 

stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego statu-
tu, 

3. strefa „C” ochrony uzłrowiskowej: 
– granice strefy aC” zostały określone na mapie 

stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego statu-
tu. 

§ 4 

Czynnościami zastrzeżonymi w rozumieniu art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i oKszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) są w oKszarach 
uzdrowiskowych następujące czynności:  
1) łla strefy „A” wyodręKnionej w celu kształtowania 

właściwych warunków środowiskowych, pozwala-
jących na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego 
zaKrania się:  
a) lokalizacji zakładów przemysłowych,  
K) lokalizacji Kudownictwa wielorodzinnego i jedno-

rodzinnego, z wyjątkiem modernizacji oKiektów 

istniejących, Kez możliwości zwiększenia po-
wierzchni ich zaKudowy, poza znajdującymi się 
w aktualnym planie zagospodarowania prze-
strzennego,  

c) uruchamiania pól Kiwakowych i campingowych, 
lokalizacji domków turystycznych i campingo-
wych,  

d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów 
sprzedaży pamiątek, wyroKów ludowych, pro-
duktów regionalnych luK towarów o podoKnym 
charakterze, w formach i miejscach wyznaczo-
nych przez gminę, 

e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz 
z 2004 r. Nr 91, poz. 866), 

f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz 
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 
i Nr 143, poz. 1199), 

g) organizacji rajdów samochodowych i motoro-
wych, 

h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystryKucji pro-
duktów naftowych, nawozów sztucznych, skła-
dowisk odpadów stałych i płynnych, składów 
opału, 

i) lokalizacji parkingów w liczKie miejsc postojo-
wych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych 
w oKiekcie, 

j) lokalizacji trwałych i tymczasowych oKiektów 
i urządzeń, które mogą utrudniać luK zakłócać 
przeKywanie pacjentów na tym oKszarze, 
a w szczególności: stacji Kazowych telefonii 
komórkowej, stacji nadawczych radiowych i te-
lewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych 
emitujących fale elektromagnetyczne, 

k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o Kezpieczeń-
stwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 909), zakłócających proces lecze-
nia uzdrowiskowego i działalności o charakterze 
rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną 
w godz. 22.00 – 6.00, z wyjątkiem imprez ma-
sowych znajdujących się w harmonogramie im-
prez gminnych, 
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l) lokalizacji oKiektów mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, zgodnie z odręKnymi 
przepisami, w szczególności takich jak: warszta-
ty samochodowe, wędzarnie ryK, garKarnie,  

m) wszystkich czynności zaKronionych, ujętych 
w wykazie dla oKszarów ochronnych aB” i aC”; 

2) łla strefy „A” oKejmującej oKszar przyległy do stre-
fy aA” przeznaczonej do prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego i stanowiącej jej otoczenie, zaKra-
nia się: 
a) lokalizacji nowych oraz rozKudowy istniejących 

zakładów przemysłowych, punktów skupu zło-
mu i punktów skupu produktów rolnych, 

K) lokalizacji oKiektów handlowych o powierzchni 
większej niż 400 m2 z oKiektami towarzyszący-
mi, 

c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw luK urzą-
dzeń emitujących fale elektromagnetyczne mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, 
nie Kliżej niż 500 m od granicy oKszaru strefy 
ochronnej aA”, uruchamiania punktów dystryKu-
cji i składowania środków chemicznych, produk-
tów naftowych i innych artykułów uciążliwych 
dla środowiska, 

d) wyręKu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem 
cięć sanitarnych, 

e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż 
naturalne surowce lecznicze, 

f) prowadzenia roKót melioracyjnych mających na 
celu niekorzystną zmianę istniejących stosun-
ków gruntowo-wodnych, 

g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 
50 miejsc postojowych dla samochodów oso-
Kowych, dostawczych i autoKusów, 

h) wszystkich czynności zaKronionych ujętych 
w wykazie dla strefy ochronnej aC”; 

3) łla strefy „C” przyległej do strefy aB” i stanowiącej 
otulinę ochronną dla strefy aA” i aB”, zaKrania się: 
a) nieplanowanego wyręKu drzew, 
K) prowadzenia działań powodujących niekorzystną 

zmianę stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uciążliwych oKiektów Kudow-

lanych i innych uciążliwych oKiektów, w tym 
zakładów przemysłowych, 

d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjo-
grafię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne 
luK właściwości lecznicze klimatu. 

§ 5 

W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej 
przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zielonych 
oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:  
a) w strefie aA”, gdzie odKywa się lecznictwo uzdro-

wiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych 
winien wynosić nie mniej niż 75% powierzchni 
strefy, minimalna powierzchnia działek nowo wy-
dzielanych winna wynosić 0,25 – 0,30 ha,  

K) w strefie aB” stanowiącej otulinę strefy aA” 
wskaźnik powierzchni terenów zielonych winien  
wynosić nie mniej niż 55% powierzchni oKszaru, 
minimalna powierzchnia działek nowo wydzielanych 
winna wynosić 0,15 – 0,20 ha,  

c) w strefie aC” wskaźnik powierzchni terenów zielo-
nych winien wynosić nie mniej niż 45% dla 
wszystkich rodzajów zaKudowy przy wielkościach 
minimalnych działek nowo wydzielanych: 
– siedliskowych     – 0,15 ha, 
– rekreacyjnych     – 0,10 ha, 
– pensjonatowych  – 0,40 ha. 

§ 6 

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane 
następujące naturalne surowce lecznicze: 
1) wody mineralne, 
2) wody geotermalne. 

§ 7 

Określa się następujące profile – kierunki lecznicze dla 
uzdrowiska aDuszniki Zdrój”:  
– choroKy ortopedyczno-urazowe,  
– choroKy układu trawienia, 
– pulmonologia, 
– laryngologia,  
– reumatologia,  
– otyłość,  
– choroKy kardiologiczne,  
– naczyń oKwodowych,  
– osteoporoza. 

§ 8 

Załącznikami tekstowymi do statutu są: 
1) Zał. nr 1 – wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego,  
2) Zał. nr 2 – wykaz pomników przyrody na oKszarze 

uzdrowiska.  

§ 9 

Załącznikami graficznymi do statutu są: 
1) Zał. nr 3 – Mapa strefy aA” z naniesieniem istnieją-

cych i projektowanych zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowi-
skowego i oznaczonymi ulicami w skali 1: 5000, 

2) Zał. nr 4 – Mapa strefy aB” w skali 1:10000,  
3) Zał. nr 5 – Mapa strefy aC” wraz z granicami oK-

szaru aA” i aB” w skali 1:25000,  
4) Zał. nr 6 – Mapa oKszaru i terenu górniczego 

w skali 1:25000.   

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 11 

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

 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 

 BOGDAN BERCZYŃSKI 
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Granice przebiegu strefy „A” 
 
– od punktu wyjścia, tj. skrzyżowania alei Chopina z Aleją  yKiraków, wzdłuż działki nr 93, tj. parkingu przy 

ulicy W. Polskiego do chodnika Kiegnącego wzdłuż łąk poKorowinowych przy ul. W. Polskiego, 
– granica strefy Kiegnie wzdłuż lewej krawędzi drogi powiatowej aż do działki nr 112 (sanatorium PPP),  
– po przekroczeniu drogi powiatowej, wzdłuż działki nr 114 i 137, prostopadle do drogi w kierunku północno-

wschodnim, aż do granicy administracyjnej miasta,  
– wzdłuż granicy administracyjnej miasta w kierunku południowym aż do działki nr 2/1 AM 1 oKręK Lasy (DW 

Blachownia) – wzdłuż granicy działki Lasów Państwowych,  
– wzdłuż granicy geodezyjnej działki nr 2/1 w kierunku północno-zachodnim aż do mostu na rzecze Bystrzyca 

Płodzka, następnie po przekroczeniu rzeki wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (lewą stroną koryta rzeki) aż do 
mostu przy JarzęKinie,  

– poza DW JarzęKina granica strefy A Kiegnie dalej wzdłuż lewego koryta rzeki aż do granicy działki nr 220, Ky 
dalej Kiec prawą stroną ulicy Wojska Polskiego (sama ulica nie wchodzi w strefę A),  

– na wysokości DW Nysa granica przechodzi poprzez ulicę Wojska Polskiego i Kiegnie wzdłuż granicy działek 
nr 204 i 197 w kierunku południowo-zachodnim do cieku wodnego (działka nr 191),  

– dalej wzdłuż cieku w kierunku północnym do styku z działką nr 195/4,  
– po przekroczeniu cieku na wysokości działki nr 195/4 w kierunku północno-zachodnim, poza DW Mozart do 

ulicy Kiegnącej na Podgórze,  
– stamtąd w kierunku północno-zachodnim poprzez lasy do  łonecznej Polany do punktu oznaczonego na ma-

pie jako widokowy,  
– od punktu widokowego prawą stroną drogi prowadzącej na Jamrozowi Polanę, wzdłuż granicy działki nr 235 

aż do jej końca,  
– wzdłuż granic między działkami 235 oraz 1,2 itd. w kierunku południowo-wschodnim aż do skrzyżowania 

ulicy Willowej i Orzechowej,  
– od ulicy Orzechowej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek 64 i 144 do ulicy Zdrojowej 

(przy (otelu Piastów zród),  
– dalej lewą stroną ulicy Zdrojowej (ulica nie wchodzi w zakres strefy) do punktu naprzeciw Alei  yKiraków,  
– po przecięciu rzeki Bystrzyca Dusznicka Aleją  yKiraków (oKok źródełka Jacek) do punku wyjścia.  
 
 
Granice strefy „A”  
 
– od punktu wyjścia, tj. skrzyżowania alei Chopina z Aleją  yKiraków, wzdłuż działki nr 93, tj. parkingu przy 

ulicy W. Polskiego do chodnika Kiegnącego wzdłuż łąk poKorowinowych przy ul. W. Polskiego, 
– granica strefy Kiegnie wzdłuż lewej krawędzi drogi powiatowej aż do działki nr 112 (sanatorium PPP),  
– po przekroczeniu  drogi  powiatowej, wzdłuż działki nr 114 i 137, prostopadle do drogi w kierunku północno-

-wschodnim, aż do granicy administracyjnej miasta,  
– wzdłuż granicy administracyjnej miasta w kierunku północno-zachodnim do drogi nr 8,  
– lewą stroną drogi nr 8 (droga nie wchodzi w granice strefy B) do granic administracyjnych miasta przed 

skrzyżowaniem drogi nr 8 na Zieleniec,  
– wzdłuż działek nr 75 i 78 oKręK Wapienniki do drogi wojewódzkiej nr 389 prowadzącej na Zieleniec,  
– wzdłuż drogi na Zieleniec (lewą jej stroną – droga nie wchodzi w strefę B) do skrzyżowania drogi z rzeczką 

Wapienny Potok,  
– wzdłuż rzeczki Wapienny Potok do miejsca jej ujścia do rzeki Bystrzyca Płodzka,  
– wzdłuż rzeki Bystrzyca Płodzka i po granicy administracyjnej miasta aż do Blachowni (wraz z działką Bla-

chowni),  
– wzdłuż lewej strony drogi powiatowej aż do działki przy DW Nysa,  
– dalej poza oKręKem strefy A aż do punktu wyjścia.  
 
 
Granice strefy „C” 
 
– pozostałe oKszary poza drogą nr 8 wraz z drogą do granic administracyjnych miasta,  
– pozostałe oKszary poza drogą wojewódzką nr 389 wraz z drogą do granic administracyjnych miasta,  
– pozostały oKszar w kierunku południowym od Wapiennego Potoku do granic administracyjnych miasta (Ziele-

niec).   
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Załącznik nr 1 ło Statutu 
Uzłrowiska (poz. 1723) 
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Załącznik nr 2 ło Statutu 
Uzłrowiska (poz. 1723) 
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Załącznik nr 3 ło Statutu 
Uzłrowiska (poz. 1723) 
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Załącznik nr 4 ło Statutu 
Uzłrowiska (poz. 1723) 
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Załącznik nr 5 ło Statutu 
Uzłrowiska (poz. 1723) 
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Załącznik nr 6 ło Statutu 
Uzłrowiska (poz. 1723) 
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1724 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi  w zakresie  ołbierania ołpałów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezołpływowych na terenie gminy Stronie Śląskie 

 Na podstawie art. 6 ust. 2–4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Nr 236, poz. 2008) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się następujące górne stawki opłat za wy-
wóz i składowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców: 
– na terenach wiejskich 55 zł netto/m3, 
– na terenach miejskich 40 zł netto/m3, 
– od podmiotów prowadzących działalność go-

spodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmio-
tów i instytucji nieprowadzących działalności 
gospodarczej – 55 zł netto/m3 odpadów na tere-
nach wiejskich i 40 zł netto/m3 na terenach 
miejskich. 

2. Ustala się następujące stawki opłat za odKiór 
i transport nieczystości ciekłych: 30 zł za 1 m3 net-
to. 

 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  tronia 
Śląskiego. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w  troniu Śląskim 
nr XXXVII/327/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 

 RYSZARD SULIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

1725 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminów określających zasały wynagrałzania 
za pracę  oraz zasały  przyznawania  nauczycielom  zatrułnionym w oświa-
towych   jełnostkach   organizacyjnych  Gminy  Stronie  Śląskie   łołatków 

ło wynagrołzenia i nagrół w 2006 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Parta Nauczyciela (jednolity tekst 
z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) w związku z § 3, 4, 5, 6 
i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, sposoKu oKliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną 
godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć 
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania 
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy 
stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szcze-
gólnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 ze zmia-
nami) Rada Miejska w  troniu Śląskim uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

POSTANOWIENIA WSTNPNE 

§ 1 

Ustala się regulaminy określające zasady wynagradza-
nia oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnio-
nym w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
zminy  tronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia 
i nagród: 
1. regulamin określający wysokości stawek dodatku 

motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tego dodatku, którego treść 
określa rozdział 2, 

2. regulamin określający wysokości stawek dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania tego dodatku, którego treść 
zawiera rozdział 3,  

3. regulamin określający szczegółowy sposóK oKlicza-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść 
zawiera rozdział 4, 

4. regulamin określający szczegółowy sposóK przy-
znawania dodatku za warunki pracy, którego treść 
zawiera rozdział 5, 

5. regulamin określający wysokości i warunki wypła-
cania nagród dla nauczycieli, którego treść zawiera 
rozdział 6. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminach jest mowa: 
1. o szkole, należy przez to rozumieć: przedszkole, 

szkołę podstawową, gimnazjum oraz placówki 
oświatowe, dla których organem prowadzącym jest 
zmina  tronie Śląskie,  

2. o nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczy-
cieli oraz pracowników pedagogicznych zatrudnio-
nych w przedszkolu, szkole podstawowej, gimna-
zjum oraz w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest zmina  tronie Śląskie. 

§ 3 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, sposoKu oKliczania stawki wynagrodzenia 
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu 
stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawnia-
jących do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków 
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trud-
nych i uciążliwych warunków pracy stanowiących 
podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz 
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrud-
nienia i innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-23/64/06 z dnia 9 maja 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 we fragmencie 
az dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, sposoKu oKliczania stawki wynagrodzenia zasad-
niczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu sta-
nowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniają-
cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków 
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trud-

nych i uciążliwych warunków pracy stanowiących 
podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz 
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrud-
nienia i innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat”). 

R o z d z i a ł  2 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU 
MOTYWACYJNEGO 

§ 4 

Dodatek motywacyjny dotyczy nauczycieli kontrakto-
wych, mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych 
w szkołach puKlicznych na terenie zminy  tronie Ślą-
skie ma zastosowanie do wymiaru zatrudnienia.  

§ 5 

Dodatek motywacyjny może Kyć przyznany nauczycie-
lowi wyróżniającemu się osiągnięciami w pracy, jako-
ścią świadczonej pracy luK szczególnym zaangażowa-
niem w realizację czynności i zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 6 

Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krót-
szy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

§ 7 

Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela, 
w granicach środków przyznanych uchwałą Kudżeto-
wą, ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora 
szkoły, Burmistrz  tronia Śląskiego. 

§ 8 

Wartość przyznanego dodatku motywacyjnego wynosi 
miesięcznie do 20% śrełniego wynagrołzenia nauczy-
ciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Party 
Nauczyciela.  

§ 9 

Ogólna roczna kwota przyznanych wszystkich dodat-
ków motywacyjnych w danej szkole nie może przekro-
czyć 2% planu środków przeznaczonych na wynagro-
dzenia dla nauczycieli. 

§ 10 

Dodatek motywacyjny nie przysługuje: 
1. w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,  
2. w czasie nieusprawiedliwionej nieoKecności w pra-

cy, 
3. w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze. 

R o z d z i a ł  3 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU 
FUNKCYJNEGO 

§ 11 

Nauczycielom, którym powierzono w szkołach stano-
wiska kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w taKeli oraz w § 14 niniej-
szej uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9873  – Poz. 1725 

§ 12 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły 
ustala Burmistrz  tronia Śląskiego w granicach stawek 
określonych w taKeli, Kiorąc pod uwagę: 
1. liczKę uczniów, 
2. liczKę oddziałów, 
3. liczKę pracowników pedagogicznych i oKsługi, 
4. prawidłowość organizacji (poprawność pod wzglę-

dem formalno-prawnym podejmowanych decyzji 
oraz ich zasadność),  

5. skalę i stopień trudności oKowiązków organizacyj-
nych.  

§ 13 

Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, 
osóK zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz 
osóK wymienionych w § 14 niniejszej uchwały ustala 
dyrektor szkoły. 

§ 14 

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi 
z tytułu wykonywania zadań: 
1. opiekuna stażu – miesięcznie za każdego nauczy-

ciela stażystę powierzonego opiece w wysokości 
2% śrełniego wynagrołzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust.3 Party Nauczyciela. 

2. wychowawcy klasy/ołłziału przełszkolnego – 
miesięcznie w wysokości 5% śrełniego wynagro-
łzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Party Nauczyciela.  

§ 15 

Nauczycielowi przysługują dodatki wymienione w § 14 
niniejszej uchwały. W wypadku zKiegu prawa do kilku 
dodatków, o których mowa w §11 i §14, przysługuje 
tylko jeden z nich – najwyższy. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/ 
/64/06 z dnia 9 maja 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 15 we fragmencie aW wypadku zKiegu prawa do 
kilku dodatków, o których mowa w § 11 i § 14, przy-
sługuje tylko jeden z nich – najwyższy”). 

§ 16 

Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie 
zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego 
luK wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. 
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze luK funkcję 
powierzono nauczycielowi na okres nieoKejmujący 
pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia zwią-
zanych z nimi oKowiązków. 

§ 17 

Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysłu-
guje również osoKie, której powierzono odpowiednie 
oKowiązki w zastępstwie innej osoKy, jeśli jej nieoKec-
ność w pracy przekracza 3 miesiące.  

§ 18 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieoKecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze. 

TaKela stawek dodatków funkcyjnych 

Stanowisko 
Wysokość dodatku 

funkcyjnego 
(miesięcznie) 

Dyrektor szkoły: 
do 15 oddziałów  
 
 
 
16 i więcej oddziałów 
 
WiWecyrektor szkoły 

 
do 50% średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 90 
ust. 9 Karty Nauczyciela 

do 60% 
 

do 95% 
Dyrektor przecszkola: do 45% 
 

R o z d z i a ł  4 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE     I    GODZINY    DORAŹNYCH 

ZASTNPSTW 

§ 19 

W szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącz-
nie koniecznością realizacji programu nauczania 
w szkołach luK zapewnieniem opieki w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może Kyć 
zoKowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponad-
wymiarowych oraz realizowania zastępstw doraźnych, 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. LiczKa godzin 
ponadwymiarowych nie może przekroczyć p tygo-
dniowego oKowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 
Przydzielenie nauczycielowi większej liczKy godzin 
ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego 
zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym ½ ty-
godniowego oKowiązkowego wymiaru godzin zajęć.  

§ 20 

Przydzielenie godzin ponadwymiarowych nauczycielom 
korzystającym ze zniżki godzin wymaga zgody Burmi-
strza  tronia Śląskiego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/64/06 z dnia 
9 maja 2006 r. stwierdzono nieważność § 20). 

§ 22 

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez mie-
sięczną liczKę godzin tygodniowego oKowiązkowego 
wymiaru zajęć realizowanych przez nauczycieli. 

§ 23 

Miesięczną liczKę godzin oKowiązkowego luK realizo-
wanego wymiar godzin nauczyciela ustala się mnożąc 
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposóK, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
i wyżej liczy się za pełną godzinę.  

§ 24 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w 
których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolne-
go, rozpoczynania luK kończenia zajęć w środku tygo-
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dnia oraz za dni usprawiedliwionej nieoKecności  
w pracy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-23/64/06 z dnia 9 maja 
2006 r. stwierdzono nieważność § 24). 

§ 25 

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieoKecności w pracy nauczyciela luK dni 
ustawowo wolne od pracy, oraz tygodniach, w któ-
rych zajęcia rozpoczynają się luK kończą w środku 
tygodnia – za podstawę ustalenia liczKy godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się oKowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Party 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (luK 
o p, gdy dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieoKecności 
w pracy luK dzień ustawowo wolny od pracy. LiczKa 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wy-
nagrodzenie w takim tygodniu, nie może Kyć większa 
niż liczKa godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym szkoły. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-23/64/06 z dnia 9 maja 
2006 r. stwierdzono nieważność § 25). 

§ 26 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg. stawki 
osoKistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnie-
niem dodatku za warunki pracy.  

§ 27 

Dyrektorowi szkoły nie przysługuje prawo do wyna-
grodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw 
doraźnych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-23/64/06 z dnia 9 maja 
2006 r. stwierdzono nieważność § 27). 

§ 28 

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przy-
sługuje jak za godziny ponadwymiarowe.  

§ 29 

Przydzielenie godzin doraźnych powinno zapewnić 
realizację programu nauczania.  

§ 30 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraź-
nych zastępstw wypłaca się z dołu. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-23/ 
/64/06 z dnia 9 maja 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 30). 

R o z d z i a ł  5 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU 
ZA WARUNKI PRACY 

§ 31 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu 
pracy w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach 
zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 Party Na-
uczyciela, a w szczególności: 

1. za pracę w trudnych warunkach: 
a) ło 5% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-

grodzenia zasadniczego przy prowadzeniu zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i mło-
dzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-
Kokim, 

K) ło 5% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego przy prowadzeniu indy-
widualnego nauczania dziecka zakwalifikowane-
go do kształcenia specjalnego, 

2. za pracę w uciążliwych warunkach: 
a) ło 10% otrzymywanego przez nauczyciela wy-

nagrodzenia zasadniczego przy prowadzeniu za-
jęć wymienionych w ust. 1 regulaminu, prowa-
dzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan 
zdrowia z powodu stanów choroKowych, o któ-
rych mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki  połecznej z dnia 1 lutego 2002 roku 
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności 
u osóK w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, 
poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania 
stałej opieki luK udzielania pomocy. 

§ 32 

Wysokość dodatku dla nauczyciel, o którym mowa 
w ust. 1, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły 
– Burmistrz  tronia Śląskiego, Kiorąc pod uwagę sto-
pień trudności, uciążliwości luK szkodliwości dla zdro-
wia realizowanych zajęć. 

R o z d z i a ł  6 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
DLA NAUCZYCIELI 

§ 33 

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z postano-
wieniami art. 47 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 Party 
Nauczyciela, a w szczególności: nagroda Burmistrza 
 tronia Śląskiego, nagroda Dyrektora  zkoły, nagroda 
juKileuszowa.  

§ 32 

Nagrody juKileuszowe dla dyrektora i innych nauczy-
cieli planuje w rocznym planie finansowym szkoły dy-
rektor szkoły. 

§ 33 

Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród  nauczycieli  za  ich  osiągnięcia   dydaktyczno-
-wychowawcze w wysokości 1% planowanych środ-
ków na wynagrodzenia osoKowe nauczycieli, planuje 
właściwy organ zminy  tronie Śląskie  w uchwale 
Kudżetowej, z tym że: 
a) 80% środków funduszu przeznacza na nagrody 

przyznawane przez dyrektora,  
K) 20% środków funduszu przeznacza na nagrody 

przyznawane przez Burmistrza  tronia Śląskiego.   

§ 34 

Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dy-
rektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły na 
podstawie  opracowanego  regulaminu  w uzgodnieniu 
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ze związkami zawodowymi, uwzględniając w szcze-
gólności  osiągnięcia  w  zakresie  pracy  dydaktyczno-
-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej 
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.  

§ 35 

Nagroda Dyrektora  zkoły może Kyć przyznana na-
uczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 
1 roku.  

§ 36 

Nagrody Burmistrza  tronia Śląskiego przyznawane są 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej luK innej ważnej oka-
zji dyrektorom luK nauczycielom, uwzględniając 
w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej oraz realizacji innych zadań statutowych 
szkoły.  

§ 37 

Zasady przyznawania nagrody Burmistrza  tronia Ślą-
skiego:  
1. Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel, 

który przepracował w szkole co najmniej 1 rok.  
2. Podstawę do przyznania nagrody dla nauczyciela 

stanowi wniosek złożony do Burmistrza  tronia 
Śląskiego w terminie do 30 września każdego roku. 

3. Burmistrz  tronia Śląskiego może przyznać nagrodę 
również z własnej inicjatywy.  

§ 38 

Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, 
a jego kopię umieszcza w teczce akt osoKowych na-
uczyciela. 

R o z d z i a ł  7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 39 

Traci moc uchwała nr XXVI/248/05/05 Rady Miejskiej 
w  troniu Śląskim z dnia 31 stycznia 2005 roku 
w sprawie ustalenia regulaminów określających zasa-
dy wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednost-
kach organizacyjnych na terenie zminy  tronie Śląskie 
dodatków do wynagrodzenia i nagród. 

§ 40 

Niniejsza uchwała oKowiązuje do 31 grudnia 
2006 roku.  

§ 41 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  tronia 
Śląskiego.  

§ 42 

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

 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 

 RYSZARD SULIŃSKI 

 
 

1726 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU 

z dnia 3 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzłrowiska Szczawno Złrój 

 Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i oKszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) Rada Miejska 
w  zczawnie Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla uzdrowiska  zczawno Zdrój uchwala się tymcza-
sowy statut uzdrowiska oKowiązujący w oKszarze 
granic miasta  zczawna Zdroju. 

§ 2 

 tatut składa się z: 
1) części opisowej, której elementy określają przepisy 

§ 3–9; 
2) graficznej, której elementy określają przepisy 

w § 10. 

§ 3 

W celu ochrony warunków naturalnych niezKędnych 
do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowisko-

wego oraz w celu kształtowania innych czynników 
środowiskowych ustala się dla Uzdrowiska  zczawno 
Zdrój strefy ochrony uzdrowiskowej, który w zależno-
ści od rodzaju czynności zastrzeżonych oKejmuje: 
1) strefę „A” o powierzchni 91,97 ha, ukształtowaną 

i zagospodarowaną w sposóK koncentrujący czyn-
niki, mające istotne znaczenie dla prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, oKejmuje w centrum 
miasta tereny Kędące przedłużeniem najKliższego 
otoczenia sanatoriów, zakładu przyrodoleczniczego, 
pijalni wód mineralnych, szpitali uzdrowiskowych, 
zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
oraz tereny Parku Zdrojowego, Parku  zwedzkiego, 
Parku Leśnego – Wzgórze zedymina i wyznaczona 
jest  następujących w granicach od punktu wyjścia 
Kędącego przecięciem się ul. T. Pościuszki 
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z ul. Pocztową granica Kiegnie w kierunku zachod-
nim prawą stroną ul. Pocztowej do skrzyżowania 
z ul. Polejową i dalej prawą stroną ul. Prótkiej, 
ul. Nizinnej i jej przedłużeniem do skraju Parku 
 zwedzkiego. Następnie Krzegiem parku w kierunku 
północnym do punktu styku z Aleją  pacerową. Da-
lej jej prawą stroną granica Kiegnie w kierunku 
wschodnim do przecięcia się z ul. Polejową. Przeci-
na w poprzek ul. Polejową i prawą jej stroną Kie-
gnie w kierunku północnym do skrzyżowania 
z ul. M.  kłodowskiej-Curie i dalej jej prawą stroną 
w kierunku skrzyżowania z ul. Bohaterów Warsza-
wy.  tąd w kierunku południowym do Placu Wol-
ności, gdzie otacza go z prawej strony dochodząc 
do punktu przecięcia się z ul. Bukową. Następnie 
prawą stroną ul. Bukowej linia Kiegnie w kierunku 
południowo-wschodnim do skrzyżowania z ul. To-
polową i dalej jej prawą stroną w kierunku połu-
dniowym do punktu położonego na wysokości 
skrzyżowania  z  drogą  oznaczoną  nr  ewid. 301 
oKr. 1. W tym miejscu przecina ul. Topolową i Kie-
gnie prawą stroną drogi o nr ewid. 301 oKr. 1 
w kierunku południowo-wschodnim do ul. (.  ien-
kiewicza. Dalej granica Kiegnie linią prostą przecina-
jąc ul. (.  ienkiewicza i J.  łowackiego w kierunku 
północno-wschodnim do punktu przecięcia się z 
granicą posesji o nr ewid. 353/19 oKr. 1 na wyso-
kości północnej elewacji Kudynku nr 3 zlokalizowa-
nego na tej działce. Następnie granica linią prostą 
przechodzi przez teren ww. działki do punktu prze-
cięcia się z ul. Narciarską na wysokości zakończe-
nia  łonecznej Polany położonej na działce o nr 
ewid. 678/2 oKr. 1 i Kiegnie dalej w kierunku ścież-
ki parkowej. Następnie prawą stroną ścieżki par-
kowej (leśnej) w kierunku południowo-wschodnim 
linia Kiegnie oKok góry a tróżek” do punktu wyso-
kościowego 528,0 góry Parkowej i dalej ścieżką 
parkową w kierunku południowo-zachodnim do 
granicy administracyjnej miasta. Następnie wzdłuż 
granicy w kierunku północno-zachodnim do punktu 
styku ul. gen. J. Bema w WałKrzychu i ul. Okrężnej 
w   zczawnie Zdroju.  tąd prawą stroną ul. Okręż-
nej granica Kiegnie do skrzyżowania z ul. Zacisze i 
jej prawą stroną do ul. T. Pościuszki i dalej do 
punktu wyjścia. 

2) strefę „A” o powierzchni 197,60 ha oKejmuje teren  
z oKiektami wczasowymi i turystycznymi, instytu-
cjami i zakładami usługowymi, przeznaczonymi na 
zaspokojenie różnorodnych potrzeK kuracjuszy, 
wczasowiczów i turystów, wyznaczony z jednej 
strony przeKiegiem granic strefy aA”, a następnie 
granicą  wyznaczoną od punktu wyjściowego Kę-
dącego przecięciem ul. Różanej z ul.  olicką granica 
Kiegnie prawą stroną ul. Różanej w kierunku 
ul. B. Prusa i dalej prawą stroną ul. OKrońców We-
sterplatte w kierunku północno-zachodnim do punk-
tu styku z ul. zraniczną. Następnie lewą stroną 
ul. zranicznej do punktu przecięcia się drogi 
o nr ewid. 308  oKr. 2  z  drogą  o  nr  ewid. 550 
oKr. 2.  tąd granica Kiegnie linią prostą w kierunku 
północnym do punktu przecięcia się rowu R-B 
o nr ewid. 153 oKr. 2 z dopływającym do niego 
od strony zachodniej rowem zlokalizowanym na 
działce o nr ewid. 540/10 oKr. 2. Dalej prawą stro-
ną rowu R-B w kierunku północno-wschodnim 

do punktu przecięcia się z granicą działek 
o nr ewid. 541 i 78/17 oKr. 2.  tąd w kierunku 
północnym wzdłuż granicy działek o nr ewid.: 
540/15, 72 i 77 oKr.2 do przecięcia się z potokiem 
aB” (działka o nr ewid. 540/14 oKr. 2) i prawym 
Krzegiem w kierunku północno-wschodnim do 
ul. Polejowej. Przecina ul. Polejową i prawą jej 
stroną w kierunku północnym granica Kiegnie do 
skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza. Dalej prawą jej 
stroną przechodzi w kierunku ul. (.  ienkiewicza. 
Przecina linią prostą w poprzek: ul. (.  ienkiewi-
cza, ul. J.  łowackiego i dalej  Kiegnie granicą dzia-
łek o nr ewid. 337-338 oKr. 1. Następnie wzdłuż  
linii prostej granicą działek o nr ewid.: 339, 176 i 
178 oKr. 1 Kiegnie w kierunku południowo-
wschodnim do granicy administracyjnej miasta. Da-
lej linia strefy Kiegnie granicą administracyjną mia-
sta w kierunku południowo-wschodnim do punktu 
przecięcia się z linią oKszaru górniczego a zczawno 
Zdrój” utworzonego dla złoża wód leczniczych 
zgodnie z koncesją MO ZNiL. z dnia 30.09.1992 r. 
nr 32/92.  tąd wzdłuż linii oKszaru górniczego w 
kierunku południowo-zachodnim do punktu przecię-
cia się ponownie z granicą administracyjną miasta i 
dalej po granicy miasta, aż do przecięcia się 
z ul. Równoległą. Przecina w poprzek ul. Równole-
głą i granicą północną działki o nr ewid. 548 oKr. 1 
Kiegnie w kierunku zachodnim do ul.  olickiej. Na-
stępnie prawą jej stroną w kierunku północnym 
Kiegnie do przecięcia się z granicą posesji 
o nr ewid.: 560 i 559/1 oKr. 2 i w miejscu tym 
przechodzi przez ul.  olicką do punktu wyjścia.  

3) strefę „C” oKejmuje teren wyznaczony przeKiegiem 
granicy strefy aB”, a następnie granicami admini-
stracyjnymi miasta i oKszaru górniczego a zczawno 
Zdrój” utworzonego dla złoża wód leczniczych 
zgodnie z koncesją Ministra Ochrony Środowiska 
ZasoKów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
30.09.1992 r. nr 32/92 w granicach od punktu 
wyjściowego Kędącego przecięciem się północnej 
granicy administracyjnej miasta Kiegnącej wzdłuż 
nasypu kolejowego z ul. J. Łączyńskiego linię oK-
szaru wyznacza od strony wschodniej i południowej 
granica administracyjna miasta  zczawna Zdroju, 
aż do przecięcia się jej z nasypem kolejowym od 
strony zachodniej. Dalej linia Kiegnie wzdłuż nasypu 
kolejowego w kierunku południowo-zachodnim, do 
styku z granicą administracyjną miasta. W dalszym 
ciągu Kiegnie granicą administracyjną miasta 
w kierunku północno-wschodnim do przecięcia się 
z linią oKszaru górniczego a zczawno Zdrój" utwo-
rzonego dla złoża wód leczniczych zgodnie z kon-
cesją MO ZNiL. z dnia 30.09.1992 r. nr 32/92. 
 tąd linią prostą wzdłuż granicy oKszaru górniczego 
w kierunku wschodnim do przecięcia się z granicą 
administracyjną miasta i dalej wzdłuż tej granicy 
w kierunku południowo-wschodnim do punktu wyj-
ścia. 

§ 4 

W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznic-
twa uzdrowiskowego ustala się, poza oKowiązującymi 
ustawowo, następujące dodatkowe czynności, których 
wykonywanie jest zaKronione: 
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1) (odowla rogacizny, nierogacizny oraz zwierząt 
futerkowych, za wyjątkiem istniejących w dniu 
wejścia w życie niniejszego statutu. 

2) Odprowadzanie gnojowicy i innych nieczystości do 
gruntu. 

3) Jazda rowerami i wprowadzanie psów Kez uwięzi 
na tereny parków zdrojowych. 

4) Odprowadzanie zawartości szamK do kanalizacji 
deszczowej i urządzeń melioracji szczegółowej. 

5) Eksploatowanie nieszczelnych szamK i lokalizowa-
nie nowych. 

6) Organizowanie rajdów samochodowych i motocy-
klowych. 

7) Lokalizacja stacji paliw, punktów dystryKucji pro-
duktów naftowych, nawozów sztucznych, składo-
wisk odpadów stałych i płynnych, składów opału, 
innych oKiektów i urządzeń, które mogą utrudniać 
luK zakłócać przeKywanie pacjentów na tym oKsza-
rze, a w szczególności: stacji Kazowych telefonii 
komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewi-
zyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitują-
cych fale elektromagnetyczne (poza wyznaczonymi 
w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego). 

§ 5 

1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej 
przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zieleni 
urządzonej oraz powierzchnię nowo wydzielanych 
działek:  
1) w strefie „A”, gdzie odKywa się lecznictwo 

uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni zieleni 
urządzonej, nieutwardzonej i niezaKudowanej 
winien wynosić 75% powierzchni strefy, a mi-
nimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzia-
łek winna się kształtować w granicach od 
0,25 – 0,30 ha. 

2) w strefie aA” stanowiącej otulinę strefy aA” 
wskaźnik powierzchni zieleni urządzonej wyno-
sić powinien 55% powierzchni oKszaru, a mini-
malna powierzchnia nowo wydzielanych działek 
Kudowlanych winna wynosić w granicach 
0,15 – 0,20 ha. 

3) w oKszarze aC” wskaźniki powierzchni Kiolo-
gicznie czynnej powinny wynosić od 45% dla 
wszystkich rodzajów zaKudowy przy wielko-
ściach minimalnych działek: 
a) siedliskowych – 0,15 ha, 
K) rekreacyjnych – 0,10 ha,  
c) pensjonatowych – 0,40 ha. 

§ 6 

Ustala się następujące sprawy, które ze względu na 
znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego wymagają 
opinii ministra właściwego do spraw zdrowia:  
1) zmiana kierunków leczniczych uzdrowiska; 
2) zmiany w ogólnym luK szczegółowym planie zago-

spodarowania przestrzennego gminy; 
3) studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania gminy; 
4) projektów decyzji w sprawie szczegółowej lokaliza-

cji inwestycji (do czasu opracowania aktualnych 
planów zagospodarowania przestrzennego): 
a) w strefie aA” – w odniesieniu do wszystkich 

oKiektów, 

K) w strefie aB” i aC” – w odniesieniu do zakładów 
przemysłowych, zakładów usługowych zatrud-
niających powyżej 10 osóK i innych mogących 
znacząco wpływać niekorzystnie na środowisko 
naturalne, 

c) zarysów stref ochronnych. 

§ 7 

Na terenie uzdrowiska znajduje się udokumentowane 
złoże wód leczniczych o nazwie a zczawno Zdrój”. 

§ 8 

Określa się następujące kierunki lecznicze dla uzdrowi-
ska  zczawno Zdrój: 
1) choroKy narządu ruchu, w tym pourazowe, znie-

kształcająco-zwyrodnieniowe, reumatoidalne i wady 
postawy, 

2) osteoporozę, 
3) choroKy układu serocowo-naczyniowego, 
4) choroKy układu moczowo-płciowego, 
5) choroKy układu oddechowego w zakresie dróg gór-

nych – laryngologicznych i dróg oddechowych dol-
nych, 

6) choroKy przewodu pokarmowego, 
7) wyKrane choroKy metaKoliczne, głównie otyłość 

i cukrzycę t.I i tII, 
8) zaKurzenia psychosomatyczne jako schorzenia to-

warzyszące niestanowiące przeciwwskazań do le-
czenia uzdrowiskowego. 

§ 9 

Załącznikami tekstowymi do statutu są: 
1) Załącznik nr 1 wykaz zakładów i urządzeń lecznic-

twa uzdrowiskowego, 
2) Załącznik nr 2 wykaz pomników przyrody na oKsza-

rze uzdrowiska. 

§ 10 

Załącznikami graficznymi do statutu są: 
1) mapa strefy aA" z naniesieniem istniejących i pro-

jektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczo-
nymi ulicami w skali nie mniejszej niż 1:10000; 

2) mapa strefy aB" w skali 1:10000; 
3) mapa strefy aC" wraz z granicami oKszaru aA" 

i aB" w skali 1:10000; 
4) plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

w skali 1:2000; 
5) mapa oKszaru i terenu górniczego w skali 1:25000. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
 zczawna Zdroju. 

§ 12 

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

 STANISŁAW BORKUSZ 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9878  – Poz. 1726 

Załącznik nr 1 ło Statutu Uzłrowi-
ska Szczawno Złrój (poz. 1726) 
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Załącznik nr 2 ło Statutu Uzłrowi-
ska Szczawno Złrój (poz. 1726) 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9880  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9881  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9882  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9883  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9884  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9885  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9886  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9887  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9888  – Poz. 1726 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9889  – Poz. 1726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9890  – Poz. 1726 

Załącznik nr 1 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Szczawnie Złroju z łnia 
3 kwietnia 2006 r. (poz. 1726) 
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Załącznik nr 2 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Szczawnie Złroju z łnia 
3 kwietnia 2006 r. (poz. 1726) 
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Załącznik nr 3 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Szczawnie Złroju z łnia 
3 kwietnia 2006 r. (poz. 1726) 
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Załącznik nr 4 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Szczawnie Złroju z łnia 
3 kwietnia 2006 r. (poz. 1726) 
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Załącznik nr 5 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Szczawnie Złroju z łnia 
3 kwietnia 2006 r. (poz. 1726) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 578/XLII/2001 Rały Miejskiej Jeleniej Góry 
z łnia 27 listopała 2001 roku  w  sprawie  zasał  rejestracji  i  ewiłencji 
psów,  zachowania  wzglęłów  bezpieczeństwa  przez  ich  posiałaczy oraz 

wyłapywania bezłomnych zwierząt na obszarze miasta Jelenia Góra 

 Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 40 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 578/XLII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej 
zóry z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad 
rejestracji i ewidencji psów, zachowania względów 
Kezpieczeństwa przez ich posiadaczy oraz wyłapywa-
nia Kezdomnych zwierząt na oKszarze miasta Jelenia 
zóra, wprowadza się następujące zmiany: 
w § 8: 
1) ust. 2 otrzymuje Krzmienie: aZnakowanie psów, 

w sposóK o którym mowa w ust. 1, ołbywa się 
nieołpłatnie”. 

2) ust. 3 skreśla się. 
3) ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 3. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu na taKlicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Jelenia zóra oraz w lokalnych mediach. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej zóry. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 228/XX/2004 Rady Miejskiej 
Jeleniej zóry z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniająca 
uchwałę  nr 578/XLII/2001  Rady  Miejskiej  Jeleniej 
zóry z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad 
rejestracji i ewidencji psów, zachowania względów 
Kezpieczeństwa przez ich posiadaczy oraz wyłapywa-
nia Kezdomnych zwierząt na oKszarze miasta Jelenia 
zóra. 

§ 5 

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

 JERZY PLESKOT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 18 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospołarowania 
przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 27 w związku z 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.), w związku z uchwałą nr XXXVII/243/2005 
z dnia 26 października 2005 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 
ulic (ożej i Pujawskiej w Złotoryi zmienioną uchwałą nr XL/265/2005 z dnia 
29 grudnia 2005 r. uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 
ulic (ożej i Pujawskiej w Złotoryi. 

R o z d z i a ł  1 

Przełmiot i zakres ustaleń planu 

§ 2 

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest: 
1) rysunek planu – załącznik graficzny w skali 

1:1000, 
2) załącznik nr 2 – a posóK realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w zmianie planu terenu położonego w rejonie 
ulic (ożej i Pujawskiej w Złotoryi oraz zasady 
ich finansowania”, 

3) załącznik nr 3 – aRozstrzygnięcie dot. sposoKu 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
zmiany planu terenu położonego w rejonie ulic 
(ożej i Pujawskiej w Złotoryi”. 

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie 
są ustaleniami planu. 

§ 3 

1. W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku pla-

nu: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu luK róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

K) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
Krazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zaKytków oraz dóKr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeK kształtowa-
nia przestrzeni puKlicznych, 

f) parametry i wskaźniki kształtowania zaKudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zaKudowy, gaKaryty oKiektów i wskaźniki 
intensywności zaKudowy, 

g) granice i sposoKy zagospodarowania terenów 
luK oKiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odręKnych przepisów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

i) zasady modernizacji, rozKudowy i Kudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

2) w rozdziale 4 uchwały: 
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości oKjętych planem, 
K) sposóK i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów, 
c) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. OKowiązujące ustalenia w rysunku planu to prze-
Kiegi linii rozgraniczających, przeKiegi linii zaKudo-
wy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej i przeKieg 

przewidywanego do trwałej adaptacji gazociągu 
średniego ciśnienia. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla po-
szczególnych terenów wydzielanych liniami rozgra-
niczającymi zastosowano oznaczenia liczKowe i li-
terowe. Oznaczenia literowe określają przeważające 
(podstawowe) funkcje terenów. Tereny dróg pu-
Klicznych i wewnętrznych oznaczono odpowiednio 
PD i PDW. 

4. Usytuowanie krawężników projektowanych jezdni 
może Kyć uściślane na podstawie opracowań 
o większym stopniu szczegółowości niż rysunek 
planu, pod warunkiem zachowania możliwości re-
alizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania 
ustalonych planem dla wszystkich terenów.  

§ 4 

1. Dla całego oKszaru oKjętego planem oKowiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady 
oKsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły re-
alizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach 
tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. OKszar oKjęty planem podzielono liniami rozgrani-
czającymi na tereny o różnych funkcjach i różnych 
zasadach zagospodarowania. Terenom, którym na-
dano numery od 1 do 3, odpowiadają ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 

3. W planie ustalono przeważające funkcje terenów 
wydzielanych liniami rozgraniczającymi.  ymKolami 
literowymi określono w rysunku planu funkcje 
przeważające (podstawowe). Funkcje dopuszczalne 
oraz warunki ich dopuszczenia określają szczegó-
łowe ustalenia tekstowe. 

4. PrzeKiegi linii rozgraniczających określa rysunek 
planu. Ustalone linie rozgraniczające są prze-
sądzonymi, oKowiązującymi granicami przestrzeni 
puKlicznych luK działek. 

5. W rysunku planu przedstawiono przeKiegi oKowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zaKudowy. Regu-
lacjom liniami zaKudowy nie podlegają wykusze, 
zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, oka-
py itp. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zagospołarowania terenów 

§ 5 

Przeznaczenie terenów – połstawowe ustalenia 
funkcjonalne 

1. Wiodącymi funkcjami oKszaru oKjętego planem są 
funkcje: mieszkaniowa i usługi. 

2. Pod zaKudowę mieszkaniową przeznacza się środ-
kową i wschodnią część oKszaru oKjętego planem – 
por. ustalenia szczegółowe dla terenów 2 M i 3M. 
W zachodniej części oKszaru ustala się lokalizację 
zainwestowania usługowego (1 U). 

3. Na oKszarze oKjętym planem wyklucza się lokali-
zowanie inwestycji mogących oddziaływać na tere-
ny wykraczające poza tereny należące do właścicie-
la nieruchomości. 
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4. Na działkach przewidywanych dla realizacji zaKu-
dowy mieszkaniowej wyklucza się sytuowanie 
usług uciążliwych dla sąsiedniej zaKudowy ze 
względu  na  hałas,  częste  dojazdy  luK  emisje. 
Dopuszcza się przeznaczanie pomieszczeń 
w parterach jako lokali usługowych (np. gaKinety 
lekarskie, kancelarie, punkty napraw droKnego 
sprzętu itp.) Kez ograniczeń, a na wyższych kondy-
gnacjach w pomieszczeniach o pow. maksymalnie 
80 m2. 

5. Na terenach usług (1U) dopuszcza się lokalizowanie 
niewielkich,  nieuciążliwych  urządzeń  i  oKiektów 
gospodarki  komunalnej  oKsługujących  projekto-
wane zainwestowanie usługowe (trafostacje, pom-
pownie wody, komory ciepłownicze itp.) na ewen-
tualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 
100 m2. 

§ 6 

Zasały ochrony i kształtowania łału przestrzennego 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych tere-
nów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustala 
się charakter projektowanych oKiektów kuKaturo-
wych oraz określa wymagania dotyczące sposoKów 
zagospodarowania poszczególnych terenów. 

2. Wymaga się, aKy usytuowanie projektowanej zaKu-
dowy respektowało ustalone planem przeKiegi linii 
zaKudowy. 

3. zaKaryty projektowanej zaKudowy, charakter da-
chu oraz – w niektórych przypadkach – maksymal-
ny dopuszczalny wskaźnik zaKudowy luK wymaga-
ny minimalny wskaźnik powierzchni Kiologicznie 
czynnej, ustalone zostały dla poszczególnych tere-
nów w rozdziale 3 uchwały. 

4. Dla projektowanych domków jednorodzinnych usta-
la się: 
1) warunek krycia dachów stromych dachówką; 
2) wykluczenie stosowania w podmurówkach oto-

czaków; 
3) kolorystyki elewacji pastelowe; wyklucza się 

umieszczanie na elewacjach elementów od-
Klaskowych. 

5. W liniach rozgraniczających ulic określonych 
w rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania 
oKiektów kuKaturowych. 

6. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji nowych 
ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się ogradzanie pose-
sji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na pod-
murówce. 

7. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie wolno 
stojących pojedynczych garaży Koksowych oraz 
naziemnych zKiorników propanu-Kutanu luK oleju 
opałowego. 

8. W rysunku planu wskazano wartościową istniejącą 
zieleń wysoką zalecaną do zachowania. Dopuszcza 
się wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga 
tego ich stan zdrowotny. 

9. Zasady ochrony krajoKrazu kulturowego określono 
poprzez ograniczenia zawarte w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów – por. roz-
dział 3 uchwały. 

§ 7 

Zasały ochrony śrołowiska, przyroły i krajobrazu 
kulturowego 

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
ustala się zaliczanie terenów zaKudowy mieszka-
niowej (M) – do grupy 2.a atereny zaKudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 

2. Projektowaną zaKudowę należy podłączać do sieci 
kanalizacyjnych. 

3.  kład ścieków odprowadzanych do kanalizacji ko-
munalnej powinien odpowiadać możliwościom 
technologicznym komunalnych urządzeń oczyszcza-
jących. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych 
utwardzone nawierzchnie narażone na kontakt z 
suKstancjami ropopochodnymi należy wyposażać w 
urządzenia, w których wody opadowe winny Kyć 
oczyszczane przed ich odprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej. 

4. Dopuszcza się korzystanie z ogrzewania zdalczyn-
nego poprzez przyłączanie zaKudowy do istnieją-
cych sieci ciepłowniczych. W przypadku realizowa-
nia nowych kotłowni lokalnych wymaga się stoso-
wania paliw zapewniających dotrzymywanie oKo-
wiązujących norm emisji zanieczyszczeń, zalecając 
stosowanie gazu przewodowego. 

5. Wymaga się, aKy realizując oKiekty kuKaturowe 
i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać sys-
temów korzeniowych drzew, prowadząc roKoty 
ziemne – w miarę możliwości – poza zasięgiem ich 
koron. Wymaga się zaKezpieczania drzew na pla-
cach Kudów dla ich ochrony przed zniszczeniem 
mechanicznym. Po zakończeniu prac Kudowlanych 
wymaga się przeprowadzenia pielęgnacji istniejącej 
dendroflory – leczenie uKytków pni, cięcia sanitar-
ne i formujące w koronach drzew. 

6. Projektowane garaże Koksowe dla samochodów 
osoKowych powinny służyć jedynie do przechowy-
wania samochodów. Nie dopuszcza się prowadze-
nia w nich działalności warsztatowej. Naprawy mo-
gą Kyć prowadzone jedynie w zakresie niezawodo-
wym i dotyczyć jedynie napraw Kieżących. 

7. Na terenach projektowanej zaKudowy wielorodzin-
nej i usług wymaga się, aKy dokumentacja zago-
spodarowania terenu zawierała projekt zieleni. 

8. Odpady komunalne należy deponować na składowi-
sku komunalnym i innych miejscach do tego prze-
znaczonych. 

§ 8 

Zasały ochrony łziełzictwa kulturowego i zabytków 
oraz łóbr kultury współczesnej 

1. Na oKszarze oznaczonego na rysunku planu stano-
wiska archeologicznego prowadzenie działalności 
inwestycyjnej wymaga uzyskania opinii służK kon-
serwatorskich. 

2. Na całym oKszarze oKjętym planem w przypadku 
natrafienia podczas roKót ziemnych na oKiekty ma-
jące charakter zaKytku archeologicznego należy 
wstrzymać wszelkie roKoty mogące uszkodzić luK 
zniszczyć przedmiot, miejsce odkrycia i znalezisko 
zaKezpieczyć oraz niezwłocznie powiadomić o od-
kryciu Wojewódzkiego Ponserwatora ZaKytków. 
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§ 9 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. ZaKrania się sytuowania reklam na drzewach 
i w odległości mniejszej niż 1 m od zasięgu ich ko-
ron. 

2. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowania 
przestrzeni puKlicznych zawarto w rozdziale 3 
uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczą-
cych dróg. 

§ 10 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabułowy oraz 
zagospołarowania terenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zaKudowy oraz 
dotyczące sposoKu zagospodarowywania terenów 
zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szcze-
gółowych dotyczących poszczególnych terenów. 

§ 11 

Granice i sposoby zagospołarowania terenów lub 
obiektów   połlegających   ochronie,   ustalonych   na 

połstawie ołrębnych przepisów 

1. Cały oKszar miasta Złotoryja leży w granicach stre-
fy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchnio-
wych zaopatrujących Legnicę. 

2. Na oKszarze oKjętym planem Krak innych terenów 
luK oKiektów podlegających ochronie, z zastrzeże-
niem § 8 ust. 1. 

§ 12 

Szczególne warunki zagospołarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Na wszystkich terenach przeznaczonych pod zaKudo-
wę dla rozpoznania szczegółowo warunków grun-
towo-wodnych zaleca się wykonywanie technicznych 
Kadań podłoża gruntowego. 

§ 13 

Połstawowe zasały realizacji systemu komunikacji 

1. Ustala się oKsługę komunikacyjną terenów zainwe-
stowywanych poprzez sieć istniejących i pro-
jektowanych ulic lokalnych i dojazdowych określo-
nych w rysunku planu – wg ustaleń szczegółowych 
zawartych w rozdziale 3. 

2. Ustala się możliwość rozKudowy projektowanego 
systemu ulic na północ, w miarę zainwestowywa-
nia terenów sąsiadujących z oKszarem oKjętym pla-
nem. 

3. Ustalenia szczegółowe dla ulic – dróg puKlicznych 
(PD) i wewnętrznych (PDW) – zawarto na rysunku 
planu oraz w ustaleniach szczegółowych w rozdzia-
le 3. 

4. W oKręKie zainwestowywanych terenów wymaga 
się lokalizowania miejsc postojowych dla samocho-
dów osoKowych na poszczególnych nieruchomo-
ściach w ilości zapewniającej właściwą oKsługę 
użytkowników i zatrudnionych. Ustala się: 
1) dla zaKudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1,5 mp/ 1 mieszkanie; 
2) dla zaKudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

2 mp/ 1 dom; 

3) dla restauracji – 1 mp/ 8 m2 sali konsumpcyjnej; 
4) dla Kiur i Kudynków administracji – 1 mp/ 30 – 

40 m2 pow. użytkowej; 
5) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzających, 

w szczególności praktyk lekarskich – 1 mp/ 20 
– 30 m2 pow. użytkowej; 

6) dla sklepów do 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp/ 
30 – 50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 
2 miejsca na 1 sklep; 

7) dla oKiektów handlowych o powierzchni powy-
żej 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp na 20 m2 
powierzchni użytkowej. 

§ 14 

Zasały mołernizacji, rozbułowy i bułowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. PrzeKiegające przez teren oKjęty planem sieci prze-
syłowe – w szczególności gazociąg średnioprężny, 
kaKlowa linia elektroenergetyczna  N i czynne wo-
dociągi – do zachowania. W okresie perspektywy 
nie przewiduje się prowadzenia przez teren oKjęty 
planem nowych sieci magistralnych. 

2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istnie-
jących sieci i urządzeń uzKrojenia terenu niekolidu-
jących z zainwestowaniem przesądzonym niniej-
szym planem.  

3. Projektowane zainwestowanie Kędzie oKsługiwane 
z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej Kiegnących w istniejących i projekto-
wanych ulicach. Nowe odcinki sieci sanitarnych, 
gazowych, elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych oraz ewentualnie ciepłowniczych należy 
prowadzić w liniach rozgraniczających ulic, jako 
sieci podziemne. 

4. Ustala się, że projektowane zainwestowanie Kędzie 
zaopatrywane w wodę od strony ulic (ożej, Mazo-
wieckiej, Pomorskiej i Pujawskiej. 

5. Ścieki Kytowo-gospodarcze należy odprowadzać do 
komunalnej kanalizacji Kiegnącej w ulicach (ożej 
i Pujawskiej. 

6. Wody opadowe z ulic i zaKudowanych posesji win-
ny Kyć kierowane kanałami deszczowymi do istnie-
jącej kanalizacji w ul. (ożej, Śląskiej j i Pujawskiej. 

7. Projektowane zainwestowanie winno Kyć zaopa-
trywane w gaz z gazociągów Kiegnących w ulicach 
(ożej i Śląskiej. Na terenie oKjętym planem wyklu-
cza się lokalizowanie naziemnych zKiorników pro-
panu-Kutanu. 

8. Zasilanie projektowanego zainwestowania w ener-
gię elektryczną – z istniejącej stacji R-103 usytu-
owanej przy ul. Śląskiej, wg technicznych warun-
ków przyłączenia określonych przez administratora 
systemu. 

9. Dopuszcza się rozKudowę istn. systemu kaKlowej 
sieci elektroenergetycznej 20 kV dla zasilenia 
ewentualnie projektowanej nowej stacji transforma-
torowej dla potrzeK zainwestowania projektowane-
go na terenie 1U, która może Kyć lokalizowana przy 
ul. (ożej na terenie 1U, na ewentualnie wydzielonej 
działce o powierzchni do 100 m2. Dopuszcza się 
zKliżenia ścian oKiektu stacji transformatorowej na 
odległość 1,5 m od granic działki, z zastrzeżeniem 
respektowania określonych planem linii zaKudowy. 
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10. Ustala się doprowadzenie sieci EE nn i gazu prze-
wodowego do wszystkich posesji przewidywa-
nych pod zaKudowę. 

11. Nie ogranicza się możliwości realizacji kaKlowej 
sieci telekomunikacyjnej i sieci oświetlenia ulic na 
oKszarze oKjętym planem. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe łla terenów wyłzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 15 

1 U 
1. Projektowany zespół zaKudowy usługowej, 

w szczególności usług handlu, z zastrzeżeniem 
§ 14 ust. 9. 

2. Dla projektowanej zaKudowy ustalono w rysunku 
planu przeKieg nieprzekraczalnej linii zaKudowy. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wysokość 
zaKudowy – 12 m od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu. 

4. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni Kiolo-
gicznie czynnej – 15%. 

5. OKsługa komunikacyjna – od ul. (ożej, z dopusz-
czeniem dojazdów samochodów osoKowych pra-
cowników i dojazdu pożarowego od wschodu. 

6. Zaleca się zachowanie wartościowej zieleni w pół-
nocnej części terenu. 

7. Ustala się warunek nasadzenia ozdoKnego szpaleru 
zieleni wzdłuż południowej linii rozgraniczającej te-
ren, jak w rysunku planu. 

§ 16 

2 M 
1. Projektowany zespół zaKudowy mieszkaniowej – 

alternatywnie: wielorodzinnej alKo zespół wolno 
stojących domków jednorodzinnych luK Kudynków 
Kliźniaczych. 

2. W rysunku planu ustalono nieprzekraczalne i oKo-
wiązujące linie zaKudowy. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość 
zaKudowy wielorodzinnej – 3 kondygnacje plus 
poddasze użytkowe luK nieużytkowe. Poziom parte-
ru – maksymalnie 120 cm nad poziomem terenu. 

4. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość 
zaKudowy mieszkalnej jednorodzinnej – 2 kondy-
gnacje plus poddasze (użytkowe luK nieużytkowe). 
Poziom parteru – maksymalnie 120 cm nad pozio-
mem terenu. 

5. Dla zaKudowy jednorodzinnej ustala się oKowiązek 
stosowanie dachów dwu- luK czterospadowych, 
o kącie nachylenia połaci głównych 30 do 45 stop-
ni, krytych dachówką. 

6. Dla zaKudowy jednorodzinnej sytuowanej na dział-
kach przy zachodniej linii rozgraniczającej teren 
ustala się – w wypadku stosowania dachów dwu-
spadowych – kalenicowy układ dachów. 

7. Na posesjach domków jednorodzinnych garaże 
winny Kyć projektowane w przyziemiach luK przy-
legać do Kudynków mieszkalnych. 

8. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zaKudowy (pow. zaKudowy (pow. działki) – 40%. 

§ 17 

3 M 
1. Projektowany zespół zaKudowy mieszkaniowej – 

alternatywnie: wielorodzinnej alKo wolno stojących 
domków jednorodzinnych. 

2. W rysunku planu ustalono nieprzekraczalne i oKo-
wiązujące linie zaKudowy. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość 
zaKudowy – 2 kondygnacje plus poddasze użytko-
we luK nieużytkowe. Poziom parteru – maksymal-
nie 120 cm nad poziomem terenu. 

4. Dla zaKudowy jednorodzinnej ustala się oKowiązek 
stosowanie dachów dwu- luK czterospadowych, 
o kącie nachylenia połaci głównych 30 do 45 stop-
ni, krytych dachówką. 

5. Na posesjach domków jednorodzinnych garaże 
winny Kyć projektowane w przyziemiach luK przy-
legać do Kudynków mieszkalnych. 

6. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zaKudowy (pow. zaKudowy (pow. działki) – 40%. 

§ 18 

KD D1/2 
1. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, 

dwupasowa, włączona do ul. Pomorskiej. Po doko-
naniu parcelacji terenu leżącego na północ od oK-
szaru oKjętego planem istnieje możliwość przedłu-
żenia ulicy dla zapewnienia oKsługi tak wydzielo-
nych działek. 

2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulicy – 
12 m. 

§ 19 

KDW D 
1. Projektowane jednojezdniowe, dwupasowe we-

wnętrzne ulice dojazdowe: 
1) ulica włączona do ul. Mazowieckiej zakończona 

placem nawrotowym, z dopuszczeniem jej prze-
dłużenia do włączenia w system ulic wewnętrz-
nych realizowanych na terenie na północ od oK-
szaru oKjętego planem, 

2) ulica łącząca ulice Pomorską i Mazowiecką, 
3) ulica włączona do ul. Pujawskiej 
– jak w rysunku planu. 

2. Ustala się szerokość linii rozgraniczających ulic – 
10 m. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia łotyczące zasał realizacji planu 

§ 20 

Szczegółowe zasały i warunki scalania oraz połziału 
nieruchomości objętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości 
z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywa-
ne przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne 
z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego 
z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do usta-
lonych w planie dróg. Nie dopuszcza się ustalanie 
służeKności przejazdu dla zapewnienia dostępu do 
dróg puKlicznych. 
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3. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać 
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowych. 

4. W granicach oKjętych planem nie wyznaczono oK-
szarów wymagających przeprowadzania scaleń nie-
ruchomości w rozumieniu przepisów Rozdziału 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Nie ogranicza się 
możliwości dokonywania połączenia i ponownego 
podziału gruntów w wypadkach, o których mowa 
w art. 98K ww. ustawy. 

§ 21 

Sposób i termin tymczasowego zagospołarowania, 
urząłzania i użytkowania terenów 

1. Dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości 
jak w stanie istniejącym, pod warunkiem uporząd-
kowania terenów wolnych od zaKudowy. 

2. Na niezaKudowanych terenach mogą Kyć lokalizo-
wane jako czasowe nieuciążliwe oKiekty gospodar-
cze, oKiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, 
składy materiałów Kudowlanych, zaplecza Kudów 
itp. 

§ 22 

Inne zasały realizacji planu 

1. Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie reali-
zacji i eksploatacji inwestycji nie mogą wykraczać 
poza granice nieruchomości należącej do inwestora. 

2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne warunki 
przyłączenia do istniejących sieci uzKrojenia należy 
uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci 
i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrze-
nia. 

3.  posóK usunięcia ewentualnych kolizji pomiędzy 
zamiarami inwestycyjnymi a istniejącymi sieciami 
i urządzeniami infrastruktury technicznej należy 
uzgadniać z odpowiednimi administratorami tych 
systemów. 

4. Inwestycje należy realizować w sposóK ogranicza-
jący kolizje z ruchem pieszym i kołowym. 

5. Warunki udostępnienia terenów koniecznych do 
realizacji inwestycji niepozostających w dyspozycji 

inwestorów – należy uzgadniać z właścicielami 
tych terenów. 

6. W projektach zagospodarowania terenu należy jed-
noznacznie określać rzędne projektowanego 
ukształtowania terenu przy granicach nieruchomo-
ści należącej do inwestora. 

7. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji 
inwestycji należy uwzględniać wszystkie warunki 
wynikające z przeprowadzonych uzgodnień oraz 
zapewniać ochronę uzasadnionych interesów osóK 
trzecich. 

§ 23 

Stawki procentowe, na połstawie których ustala się 
opłatę,   o  której   mowa  w  art.  36  ust.  4  ustawy 

o planowaniu i zagospołarowaniu przestrzennym 

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów zaKudowy mieszkaniowej – w wyso-

kości 20%,  
2) dla terenów usługowych oraz innych aktywności 

gospodarczych – w wysokości 25%. 

R o z d z i a ł  5 

Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryi. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
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Załącznik graficzny ło uchwały 
Rały Miejskiej w Złotoryi z łnia 
18 kwietnia 2006 r. (poz. 1728) 
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Załącznik nr 2 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Złotoryi z łnia 
18 kwietnia 2006 r. (poz. 1728) 

 

 
 

 
Załącznik nr 3 ło uchwały Rały 
Miejskiej w Złotoryi z łnia 
18 kwietnia 2006 r. (poz. 1728) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 18 kwietnia 2006 r. 

w sprawie nałania nazwy nowym ulicom w Złotoryi 

 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 

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 100/11 położonej w oKręKie 7 miasta Złotoryja, 
którą zgodnie z oKowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego oznaczono 
symKolem PDW D w oKszarze 113 MNU nadaje się 
nazwę ulica Świerkowa. 

2. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 100/27 oraz części działki 36 wzdłuż tej działki, 
położonej w oKręKie 7 miasta Złotoryja, którą zgod-
nie z oKowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oznaczono symKolem 
PDW D w oKszarze 113 MNU nadaje się nazwę uli-
ca Sosnowa. 

3. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 43/4 
i 100/28 położonym w oKręKie 7 miasta Złotoryja, 
którą zgodnie z oKowiązującym miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego oznaczono 
symKolem PD L 1/2 w oKszarze 113 MNU nadaje 
się nazwę ulica Mołrzewiowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryi. 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 20 kwietnia 2006 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasał i trybu umarzania, ołraczania lub 
rozkłałania na raty spłat należności pieniężnych, ło których nie stosuje się   
przepisów   ustawy  –  Orłynacja  połatkowa,  przypałających  gminie
                     Polkowice lub jej jełnostkom organizacyjnym 

 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 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 43 ust. 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach puKlicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryK uma-
rzania, odraczania terminu zapłaty luK rozkładania 
na raty należności pieniężnych, w tym cywilno-
prawnych, zwanych dalej anależnościami”, do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, przysługujących gminie Polkowice luK 
jej jednostkom organizacyjnym od osóK fizycznych, 
osóK prawnych oraz innych jednostek organizacyj-

nych nieposiadających osoKowości prawnej – zwa-
nych dalej adłużnikami”, w przypadkach uzasadnio-
nych ważnym interesem dłużnika luK interesem pu-
Klicznym. 

2. W stosunku do dłużników Kędących przedsięKior-
cami stosowanie umorzeń odraczania luK rozkłada-
nia na raty należności, stanowiących pomoc pu-
Kliczną odKywać się Kędzie w ramach pomocy de 
minimis. 
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3. Umorzenia, odroczenia luK rozkładanie na raty spła-
ty należności, o których mowa w ust. 2, mają za-
stosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość po-
mocy de minimis udzielonej przedsięKiorcy na pod-
stawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy 
de minimis udzielonej w różnych formach i z innych 
źródeł, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających 
dzień jej udzielenia nie przekracza wyrażonej w zło-
tych równowartości 100 tys. euro Krutto. 

§ 2 

Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, któ-
rych zasady i tryK umarzania, odraczania spłat oraz 
rozkładania na raty określają odręKne przepisy. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) rozstrzygnięciu – rozumie się przez to wyrażone na 

piśmie oświadczenie woli gminnej jednostki organi-
zacyjnej luK uprawnionego organu w sprawie umo-
rzenia należności pieniężnej luK udzielenia ulgi w jej 
spłacie, 

2) należności – rozumie się przez to należność pie-
niężną (należność główną) przypadającą od jednego 
dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami do-
chodzenia należności (należności uKoczne) według 
stanu na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli na-
leżność główna została zapłacona i pozostały do 
zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności 
uKocznych. 

§ 4 

1. Należności pieniężne mogą Kyć umarzane w całości 
luK w części, w przypadku ich całkowitej nieścią-
galności, która następuje, jeżeli wystąpiła jedna 
z następujących przesłanek: 
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego mająt-

ku luK pozostawił ruchomości niepodlegające 
egzekucji na podstawie odręKnych przepisów, 
a spadek po nim został przez spadkoKierców od-
rzucony, 

2) w wyniku postępowania egzekucyjnego luK na 
podstawie innych okoliczności luK dokumentów 
stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, 
z którego można Ky dochodzić należności, 

3) ich nieściągalność została udokumentowana po-
stanowieniem sądu o: 
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 

gdy majątek masy nie wystarcza na zaspoka-
janie kosztów postępowania upadłościowego 
luK 

K) umorzeniu postępowania upadłościowego, 
gdy zachodzi okoliczność wymienienia pod li-
terą aa", luK 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego, 
4) w wyniku przeprowadzonego postępowania wy-

jaśniającego przeprowadzonego przez organ 
uprawniony wskazane zostało, że dłużnik ze 
względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową 
i finansową nie jest w stanie uiścić należności, 
a ściąganie jej zagroziłoKy egzystencji jego oraz 
rodziny, 

5) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyj-
nym dotyczącym tej należności nie uzyska się 
kwoty przewyższającej koszty egzekucji, 

6) w protokole sporządzonym przez jednostkę or-
ganizacyjną gminy stwierdzone zostanie, że 
przewidywane koszty procesowe związane 
z dochodzeniem należności KyłyKy wyższe od tej 
kwoty, 

7) nie można ustalić osoKy dłużnika, 
8) dłużnik opuścił miejsce dotychczasowego poKy-

tu, a nowego miejsca nie można ustalić, 
9) mimo Kraku okoliczności wymienionych 

w pkt 1–8, jeżeli przeprowadzone postępowanie 
wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem prze-
mawiają szczególne względy gospodarcze luK 
społeczne, alKo jest ono uzasadnione ważnym 
interesem dłużnika. 

2. Umorzenie należności głównej powoduje również 
umorzenie należności uKocznych w całości luK 
w takiej części w jakiej została umorzona należność 
główna. 

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie, o których 
mowa w ust. 1, zachodzą co do wszystkich zoKo-
wiązanych. 

4. Jeżeli rozstrzygnięcie o umorzeniu dotyczy części 
należności, należy w nim określić termin zapłaty 
pozostałej części należności. W przypadku, gdy 
dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty rozstrzygnię-
cie o umorzeniu podlega cofnięciu, a należność 
w całości staje się natychmiast wymagalna. 

§ 5 

1. Burmistrz Polkowic w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem dłużnika luK interesem puKlicz-
nym na wniosek dłużnika, może umorzyć całość luK 
część należności, odroczyć termin spłaty całości luK 
części należności alKo rozłożyć płatność całości luK 
części należności na raty, Kiorąc pod uwagę możli-
wości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes 
gminy. 

2. Jeżeli kwota należności głównej przekracza kwotę 
10.000 zł oraz dla należności dotyczących zwrotu 
udzielonych dotacji w całości luK części, do ich 
umarzania, odraczania luK rozkładania na raty 
uprawniona jest Rada Miejska. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-13/291/06 z dnia 15 maja 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 5 ust. 2). 

3. Jeżeli kwota należności głównej nie przekracza 
5.000 zł, do umarzania, odraczania luK rozkładania 
na raty spłat należności przypadających jednostkom 
organizacyjnym gminy uprawnieni są kierownicy 
tych jednostek. 

4. Jeżeli kwota należności głównej jest wyższa niż 
kwota, o której mowa w ust. 3, do umarzania, od-
raczania luK rozkładania na raty spłat należności 
jest uprawniony Burmistrz Polkowic. 

§ 6 

1. Rozłożenie na raty może Kyć dokonane na okres nie 
dłuższy niż jeden rok, z wyłączeniem należności do-
tyczących lokali mieszkalnych i użytkowych, 
w przypadku których okres ten może Kyć dłuższy. 

2. Odroczenie terminu płatności może Kyć dokonane 
do końca roku Kudżetowego, w którym złożono 
stosowny wniosek.  
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§ 7 

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich 
spłacaniu, o których mowa w § 5, następuje:  
1) w odniesieniu do należności o charakterze admini-

stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 
2) w odniesieniu do należności wynikających ze sto-

sunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia, 
3) w sytuacjach przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 1, 7 

i 8 w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 8 

ZoKowiązuje się Burmistrza Polkowic do przedstawie-
nia Radzie Miejskiej w sprawozdaniach z działalności 
Burmistrza informacji o podjętych decyzjach dotyczą-
cych umorzonych należności oraz odroczenia terminu 
spłaty alKo rozłożenia płatności na raty, udzielonych 
w tryKie określonym uchwałą. 

§ 9 

Tracą  moc uchwały: 
1) nr XI/115/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 

16 września 1999 r. w sprawie zasad i tryKu uma-
rzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
gminy z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, 

oraz udzielenia ulg w płaceniu tych należności oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych, 

2) uchwała nr XXXIII/376/02 Rady Miejskiej w Polko-
wicach z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad i tryKu umarzania wierzy-
telności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów – Ordynacja podatkowa, oraz udzielenia 
ulg w płaceniu tych należności oraz wskazania or-
ganów do tego uprawnionych. 

§ 10 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Polkowic. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY RADY 

 IRENEUSZ TRACZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości 
i porząłku na terenie miasta Złotoryi” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 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. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), o zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora  anitarnego w Złotoryi, uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr XLI/278/2006 Rady Miej-
skiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. aRegulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zło-
toryi” w § 14: 
– pkt 1 otrzymuje nowe Krzmienie: 

aOdpady komunalne odKierane od właścicieli nieru-
chomości przez podmioty uprawnione podlegają 
unieszkodliwianiu w instalacjach luK są przekazy-
wane podmiotom do odzysku luK recyklingu”. 

– pkt 2 otrzymuje nowe Krzmienie: 
aNieczystości ciekłe odeKrane ze zKiorników Kezod-
pływowych należy odtransportować do najKliższej 
stacji zlewnej”. 
 
 
 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały i załącznika do 
uchwały pozostają Kez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9908  – Poz. 1732 

1732 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/224/05 Rały Miejskiej w Szczytnej z łnia 
29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierłzenia projektu współfinansowanego 
z Europejskiego Funłuszu Społecznego pt.: „Stypenłia współfinansowane 
z Europejskiego  Funłuszu  Społecznego  łla  uczniów  szkoły  ponałgimna-
zjalnej  w Szczytnej”  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego – priorytet 2 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w  zczytnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W aRegulaminie przyznawania i przekazywania sty-
pendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów  zkół Ponadgimnazjalnych umożliwiających 
uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 
2005/2006”, który jest załącznikiem do uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 3 Regulaminu ust. 1 przyjmuje Krzmienie: 

a typendia są przekazywane na cele szczegółowo 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w  formie 
pieniężnej, na częściowe luK całkowite pokrywanie 
kosztów związanych z poKieraniem nauki”. 

2. W § 3 Regulaminu w ust. 2 otrzymuje Krzmienie:  
a typendia mogą Kyć przekazane na całkowite luK 
częściowe pokrycie kosztów: 
– zakwaterowania w Kursie, internacie luK na 

stancji,  
– posiłków w stołówce szkoły, internatu luK pro-

wadzonej przez inny podmiot,  
– zakupu podręczników do nauki w szkołach po-

nadgimnazjalnych i materiałów Kiurowych,  
– zakupu komputera,  
– związanych z transportem do i ze szkoły środ-

kami komunikacji zKiorowej,  
– dojazd do szkoły autoKusami pozawiejskimi, 
– innych dodatkowych opłat i wydatków wyma-

ganych oKligatoryjnie przez szkołę”. 
3. W § 6 Regulaminu wykreśla się ust. 4. 
4. W § 8 Regulaminu ust. 1 przyjmuje Krzmienie:  

a zkoła jest odpowiedzialna za rekrutację stypen-
dystów, przekazywanie stypendiów w formie pie-
niężnej, rozliczanie otrzymanych środków, monito-
ring projektu oraz przechowywanie dokumentacji 
związanej z programem”.  

5. W § 10 Regulaminu ust. 1 otrzymuje Krzmienie: 
aWypłacenia stypendium zaprzestaje się, gdy sty-
pendysta: 
– powtarza rok nauki, chyKa, że w wynika to 

z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez 
szkołę, 

– przerwał naukę w szkole, 
– został skreślony z listy uczniów, 

– przestał spełniać kryteria wymienione w rozdzia-
le II ust. 1, 

– stypendysta powiadamia szkołę o zaprzestaniu 
spełniania kryteriów pomocy w terminie 7 dni, 

– opuścił ponad 5 godzin lekcyjnych miesięcznie 
Kez usprawiedliwienia”. 

§ 2 

1. W Załączniku nr 2 do Regulaminu (Porozumienie) 
w § 5 ustęp 4 otrzymuje Krzmienie:  
a zkoła zoKowiązana jest do niezwłocznego prze-
kazania do zminy informacji o wydatkowaniu 80% 
otrzymanych środków z danej transzy wraz z za-
świadczeniami o systematycznym uczęszczaniu 
Beneficjenta Ostatecznego na zajęcia edukacyjne 
(wg wzorów stanowiących załącznik nr 5 i 6 do 
Regulaminu) oraz kopiami wyciągów Kankowych 
potwierdzającymi dokonanie płatności”. 

2. Wzory, o których mowa w pkt 1, stanowią załącz-
nik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

W załączniku nr 4 do Regulaminu (Umowa przekazania 
stypendium w roku szkolnym….) § 2 przyjmuje 
Krzmienie:  
aUczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zoKowią-
zuje się do wydatkowania stypendium zgodnie 
z Regulaminem”. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i zminy  zczytna. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY MIEJ PIEJ 
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1733 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie zasał wynajmowania lokali mieszkalnych wchołzących w skłał 
mieszkaniowego zasobu Gminy Działowa Kłoła 

( karga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego  ądu Administracyj-
nego PN.II.0914-2/46/06 z dnia 12 maja 2006 r. o stwierdzenie nieważno-
ści uchwały) 

 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. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasoKie gminy i o zmianie Po-
deksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada zminy uchwa-
la, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała ma zastosowanie do lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasoKu zminy 
Dziadowa Płoda, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasoKie zminy i o zmianie 
Podeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266) i reguluje: 
1) zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wcho-

dzących w skład mieszkaniowego zasoKu zminy, 
2) tryK zaspokajania potrzeK mieszkaniowych człon-

ków wspólnoty samorządowej Dziadowa Płoda, 
3) kryteria wyKoru osóK, z którymi umowy najmu 

powinny Kyć zawierane w pierwszej kolejności. 

§ 2 

zmina realizując ustawowe zadania własne zapewnia 
osoKom do tego uprawnionym lokale socjalne, lokale 
zamienne oraz lokale przeznaczone dla osóK o niskich 
dochodach. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasoKie gminy i o zmianie Podeksu 
cywilnego; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

3) członkach wspólnoty samorządowej – należy przez 
to rozumieć osoKy zamieszkujące na terenie zminy 
Dziadowa Płoda z zamiarem stałego  pKytu, (cen-
tralizujące swoje potrzeKy życiowe i prowadzące na 
tym terenie gospodarstwo domowe), który może 
Kyć wykazywany w szczególności zaświadczenia-
mi, poświadczeniami luK innymi odpowiednimi do-
kumentami potwierdzającymi zamiar stałego poKytu 
na terenie zminy Dziadowa Płoda, w tym: 
a) zameldowaniem na poKyt stały w granicach ad-

ministracyjnych Dziadowa Płoda, 
K) zatrudnieniem w granicach administracyjnych 

Dziadowa Płoda, 

4) miesięcznym dochodzie – należy przez to rozumieć 
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzy-
skania oraz po odliczeniu składek na uKezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz na uKezpieczenia choro-
Kowe, określonych w przepisach o systemie uKez-
pieczeń społecznych. Do dochodu nie wlicza się 
dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okreso-
wych z pomocy społecznej oraz jednorazowych 
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze 
z pomocy społecznej. Dochód miesięczny gospo-
darstwa domowego stanowią dochody wniosko-
dawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we 
wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane 
ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumen-
towane przez wnioskodawcę poprzez poświadcze-
nia wydane w szczególności przez: pracodawcę, 
Urząd Pracy, Urząd  karKowy; 

5) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć 
kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Preze-
sa Zakładu UKezpieczeń  połecznych; 

6) kryteriach dochodowych – należy przez to rozu-
mieć: 
a) pozostawanie w niedostatku – to udokumento-

wany średni miesięczny dochód z okresu trzech 
kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku, Kądź ankiety weryfikacyjnej, 
o przyznanie lokalu socjalnego przypadający na 
członka gospodarstwa domowego nieprzekracza-
jący: 
– 150% najniższej emerytury w gospodar-

stwach jednoosoKowych, 
– 100% najniższej emerytury w gospodar-

stwach wieloosoKowych, 
K) niskie dochody – to udokumentowany średni 

miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych 
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku  (Kądź  ankiety  weryfikacyjnej)  o  przyzna-
nie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy naj-
mu na czas nieoznaczony przypadający na 
członka gospodarstwa domowego nieprzekracza-
jący: 
– 200% najniższej emerytury w gospodar-

stwach jednoosoKowych, 
– 150% najniższej emerytury w gospodar-

stwach wieloosoKowych. 
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R o z d z i a ł  2 

Połmiotowy zakres najmu 

§ 4 

1. zmina Dziadowa Płoda wynajmuje lokale mieszkal-
ne osoKom pełnoletnim które spełniają łącznie na-
stępujące warunki: 
1) są członkami wspólnoty samorządowej Dziado-

wa Płoda, 
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, 

a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie 
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu, 

3) spełniają określone w uchwale kryteria docho-
dowe. 

2. Warunki określone w ust. 1 nie dotyczą osóK, 
z którymi zawierane Kędą umowy w tryKie wskaza-
nym w § 14 ust. 1 i § 18. 

3. Warunek określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy 
osóK, którym przysługuje: 
1) uprawnienie do lokalu zamiennego; 
2) uprawnienie do lokalu socjalnego uzyskanego 

w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego; 
3) zawarcie umowy najmu wg zasad określonych 

w § 17 pkt 1 i 2. 
4. Wymóg pełnoletności określony w ust. 1 nie doty-

czy osóK małoletnich wstępujących w stosunek 
najmu na podstawie art. 691 Podeksu cywilnego. 

R o z d z i a ł  3 

Przełmiotowy zakres najmu 

§ 5 

Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne, w tym: 
1) lokale zamienne; 
2) lokale socjalne; 
3) lokale wyremontowane we własnym zakresie na 

koszt przyszłego najemcy luK powstałe w wyniku 
adaptacji; 

4) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 
80 m2; 

5) lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych. 

R o z d z i a ł  4 

Ogólne zasały postępowania przy ubieganiu się o lokal 
z zasobu mieszkaniowego Gminy, z wyłączeniem lokali 

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 

§ 6 

1. OsoKa uKiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkal-
nego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, do 
którego załącza: 
1) dowody potwierdzające przeKywanie na terenie 

zminy Dziadowa Płoda; 
2) poświadczenia dotyczące uzyskiwanych docho-

dów; 
3) oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, prze-

twarzanie i opuKlikowanie danych osoKowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osoKowych (t.j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu reali-
zacji wniosku mieszkaniowego. 

2. Wnioskodawca uzupełnia złożony wniosek miesz-
kaniowy i informuje o zmianach mających wpływ 
na realizację wniosku, zarówno w  zakresie punkta-
cji jak i dalszej jego realizacji. 

3. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawiera-
jących nieprawdziwe dane luK zatajenie danych do-
tyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i mate-
rialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezKęd-
nych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje 
odstąpieniem od realizacji wniosku. 

4. OsoKy, które złożyły wnioski mieszkaniowe przed 
dniem wejścia w życie uchwały, nie tracą upraw-
nień do uKiegania się o lokal mieszkalny pod wa-
runkiem spełnienia kryteriów dochodowych. 

R o z d z i a ł  5 

Lokale zamienne 

§ 7 

1. zmina Dziadowa Płoda zoKowiązana jest do zawie-
rania umów najmu lokali zamiennych w przypad-
kach: 
1) przeznaczenia Kudynku luK lokalu do moderniza-

cji luK remontu; 
2) rozKiórki Kudynku; 
3) katastrofy Kudowlanej, klęski żywiołowej, poża-

ru; 
4) uznania dotychczasowego lokalu za lokal nie-

mieszkalny; 
5) zmiany funkcji lokalu luK Kudynku; 
6) konieczności opróżnienia Kudynku użyteczności 

puKlicznej, którego zmina jest wyłącznym wła-
ścicielem; 

7) innych niż wymienione w punktach 1–6, 
w przypadku konieczności opróżnienia Kudyn-
ków ze względu na planowane luK realizowane 
inwestycje w tym inwestycje celu puKlicznego. 

2. W przypadku wykwaterowania z lokali uznanych za 
niemieszkalne, sporządza się wykazy osóK określa-
jące kolejność zawierania umów najmu lokalu za-
miennego. Wykazy te przygotowywane są w opar-
ciu o opinię odpowiednich służK technicznych. 

3. Lokal zamienny może Kyć przydzielony w przypad-
ku, gdy dotychczas zajmowany lokal uznaje się za 
niemieszkalny, jeżeli stan techniczny nie wynika 
z niewłaściwego użytkowania, a dotychczas zaj-
mowany lokal ma zostać na stałe przekwalifikowa-
ny Kądź wyłączony z eksploatacji. 

4. W przypadku katastrofy Kudowlanej, Kezpośrednie-
go zagrożenia zdrowia i życia, pożaru, klęski żywio-
łowej zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego 
następuje poza kolejnością. 

5. W razie konieczności wykwaterowania najemcy na 
czas remontu zajmowanego lokalu w uzasadnio-
nych przypadkach podyktowanych w szczególności 
dużym zakresem remontu, sytuacją rodzinną luK 
stanem zdrowia zmina może wskazać najemcy lo-
kal zamienny i zawrzeć z nim umowę najmu na 
czas nieoznaczony. 

6. W przypadku, kiedy najemca występuje o zawarcie 
umowy lokalu zamiennego o metrażu większym, 
aniżeli przewiduje norma wynikająca z art. 2 ust. 1 
pkt 6 ustawy, zmina może wskazać taki lokal, pod 
warunkiem wykonania remontu przez najemcę i na 
jego koszt. 
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R o z d z i a ł  6 

Lokale socjalne 

§ 8 

1. Najemcami lokalu socjalnego mogą zostać osoKy, 
które są członkami wspólnoty samorządowej Dzia-
dowa Płoda, nieposiadającymi tytułu prawnego do 
innego lokalu, a znalazły się w niedostatku luK na-
Kyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawo-
mocnego orzeczenia sądowego z zastrzeżeniem, iż 
o kolejności realizacji decyduje data złożenia wnio-
sku. 

2. zmina w każdym roku tworzy listę osóK zakwalifi-
kowanych do otrzymania lokalu socjalnego zgodnie 
z § 8 ust. 1 w oparciu o prognozowaną liczKę lokali 
socjalnych przeznaczonych do wynajęcia w danym 
roku. 

3. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego rozpoczyna się od złożenia wnio-
sku mieszkaniowego. 

4. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z za-
łącznikiem, stanowiącym integralną część uchwały 
na podstawie dołączonej dokumentacji oraz wypeł-
nionej ankiety weryfikacyjnej. 

5. Projekt listy sporządzany jest na podstawie złożo-
nych, zweryfikowanych wniosków mieszkanio-
wych. Projekt zawiera imiona i nazwiska osóK, 
z którymi może Kyć zawarta umowa najmu lokalu 
socjalnego, oraz liczKę uzyskanych punktów. 

6. Projekt listy podaje się do puKlicznej wiadomości na 
okres 14 dni poprzez jej wywieszenie w siedziKie 
Urzędu zminy. 

7. Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy mogą 
składać w terminie 14 dni od daty podania jej do 
puKlicznej wiadomości. 

8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców, two-
rzy się listę osóK zakwalifikowanych do zawarcia 
umów najmu lokali socjalnych na dany rok i podaje 
ją do puKlicznej wiadomości na okres 30 dni. 

9. Pomisja Weryfikacyjna powołana Zarządzeniem 
Wójta dokonuje oceny prawidłowości naliczonych 
punktów oraz rozpatruje wniesione zastrzeżenia. 

§ 9 

1. Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osóKu-
mieszczonych  na liście, przy uwzględnieniu rodzaju 
lokalu odpowiedniego do struktury rodziny wnio-
skodawcy. 

2. Realizacja listy określonej w § 8 ust. 8 polega na 
złożeniu wnioskodawcy kolejno trzech propozycji 
lokali socjalnych. 

3. Wnioskodawcy oKjęci listą przed zawarciem umo-
wy zoKowiązani są do ponownego udokumentowa-
nia faktu spełnienia kryterium dochodowego okre-
ślonego uchwałą. 

4. Nieprzyjęcie przez osoKy umieszczone na liście 
żadnej z trzech różnych propozycji lokali socjalnych, 
rezygnacja z listy Kądź przekroczenie kryterium do-
chodowego pozostawania w niedostatku skutkuje 
odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie 
umowy najmu. 

5. W przypadku orzeczenia rozwodu małżonków 
umieszczonych na liście, lokal mieszkalny Kędzie 

wskazany oKojgu małżonkom, chyKa że jeden 
z Kyłych małżonków złoży oświadczenie, iż rezy-
gnuje z prawa do lokalu. 

6. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczo-
ny, jednak nie dłużej niż na okres 3 lat. 

§ 10 

1. Najem lokalu socjalnego zostaje przedłużony na 
wniosek najemcy na kolejne lata, jeżeli najemca 
uKiegający się o przedłużenie umowy nadal znajduje 
się w niedostatku. 

2. Przekroczenie dochodu określonego w § 3 pkt 6 
lit. a uchwały nie więcej niż o 10% nie wyklucza 
możliwości przedłużenia umowy najmu lokalu so-
cjalnego, jeżeli najemca oraz członkowie jego rodzi-
ny zgłoszeni we wniosku do wspólnego zamieszki-
wania pozostający we wspólnym gospodarstwie 
domowym znajdują się z powodu złego stanu 
zdrowia w trudnej sytuacji życiowej. 

3. OsoKom, które po upływie terminu umowy najmu 
utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania do-
tychczasowego lokalu socjalnego z powodu prze-
kroczenia dochodu określonego dla osóK znajdują-
cych się w niedostatku, jednak nie więcej niż do-
chód dla osóK o niskich dochodach, zmina na za-
sadzie wzajemnego porozumienia stron może: 
1) wskazać inny lokal po złożeniu przez ww. osoKę 

oświadczenia, w którym zoKowiązuje się do wy-
konania remontu lokalu mieszkalnego we wła-
snym zakresie i na własny koszt. Oświadczenie 
powyższe osoKa ta składa w terminie 2 miesięcy 
od dnia wygaśnięcia umowy najmu lokalu so-
cjalnego; 

2) zawrzeć umowę najmu na czas nieoznaczony 
dotychczas zajmowanego lokalu po uprzednim 
wyłączeniu go z zasoKu lokali socjalnych w sy-
tuacji, kiedy dotychczas zajmowany lokal poło-
żony jest w Kudynku, w którym funkcjonuje 
wspólnota mieszkaniowa. 

4. Najemcy, którzy po upływie terminu oKowiązywa-
nia umowy najmu lokalu socjalnego, nadal znajdują 
się w niedostatku, jednakże mieszkają w lokalu, 
w którym na osoKę stale zamieszkującą przypada 
mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej przez okres 
co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku 
mogą uKiegać się o wskazanie większego lokalu 
socjalnego zapewniającego normę socjalną. Wska-
zanie lokalu następuje pod warunkiem utrzymywa-
nia dotychczas zajmowanego mieszkania w stanie 
niepogorszonym oraz Krakiem zaległości w opłatach 
za lokal. 

§ 11 

1. Z osoKami, które naKyły prawo do lokalu socjalnego 
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowe-
go, zawiera się umowy najmu na czas oznaczony: 
1) do 3 lat w przypadku spełnienia kryterium do-

chodowego określonego w § 3 pkt 6 lit. a); 
2) na okres 1 roku w przypadku przekroczenia kry-

terium dochodowego określonego w § 3 pkt 6 
lit. a). 

2. Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na-
stępuje wg tryKu określonego w § 10. 
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R o z d z i a ł  7 

Lokale przeznaczone ło remontu wykonywanego we 
własnym  zakresie i na koszt  przyszłego najemcy oraz 

lokale powstałe w łrołze ałaptacji 

§ 12 

  1. zmina przeznacza: 
1) lokale do remontu wykonywanego przez przy-

szłego najemcę na jego koszt; 
2) powierzchnie i pomieszczenia usytuowane 

w Kudynkach stanowiących wyłączną wła-
sność zminy do nadKudowy, rozKudowy, prze-
Kudowy i adaptacji w celu utworzenia Kądź 
powiększenia lokali mieszkalnych. 

  2. O zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony 
mogą uKiegać się osoKy, które nie mają zaspoko-
jonych potrzeK mieszkaniowych, a spełniają na-
stępujące warunki: 
1) są członkami wspólnoty samorządowej Dzia-

dowa Płoda; 
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu 

a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie 
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu; 

3) osiągają dochody nieprzekraczające wysokości 
określonych w § 3 pkt 6. 

  3. Postępowanie w sprawie przydzielenia lokalu do 
remontu wykonywanego we własnym zakresie 
i na własny koszt najemcy rozpoczyna się od zło-
żenia wniosku mieszkaniowego. 

  4. Listę lokali przeznaczonych do remontu podaje się 
na okres 14 dni do puKlicznej wiadomości, po-
przez jej wywieszenie w siedziKie Urzędu zminy 
określając: adres, strukturę lokalu, zakres prac 
remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin 
oglądania lokalu. 

  5. Zainteresowane osoKy, które złożyły wnioski 
mieszkaniowe, wskazują pisemnie jeden z lokali 
umieszczonych w puKlikowanym wykazie, zgodnie 
z określonym w ust. 4. terminie. 

  6. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie 
z załącznikiem, stanowiącym integralną część 
uchwały, na podstawie dołączonej dokumentacji 
i wypełnionej ankiety weryfikacyjnej. 

  7. Projekt listy osóK zakwalifikowanych do zawarcia 
umowy o remont zawiera imiona i nazwiska osóK, 
liczKę uzyskanych punktów oraz adres lokalu. Pro-
jekt listy podaje się do puKlicznej wiadomości na 
okres 14 dni poprzez opuKlikowanie w siedziKie  
Urzędu zminy. 

  8. Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy mo-
gą składać w terminie 14 dni od daty podania do 
puKlicznej wiadomości. 

  9. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców, two-
rzy się listę osóK zakwalifikowanych do wskaza-
nego lokalu i podaje się do puKlicznej wiadomości 
na okres 30 dni. 

10. Pomisja Weryfikacyjna powołana Zarządzeniem 
Wójta dokonuje oceny prawidłowości naliczonych 
punktów oraz rozpatruje wniesione zastrzeżenia. 

§ 13 

1. Z osoKą umieszczoną na liście zoKowiązaną do 
przeprowadzenia remontu lokalu zawiera się umo-
wę o remont i po przedłożeniu protokołu o Kezu-

sterkowym odKiorze roKót zawiera się umowę naj-
mu  na czas nieoznaczony. 

2. W przypadkach przeznaczenia powierzchni nie-
mieszkalnych na adaptację lokalu mieszkalnego 
w Kudynkach, w których zmina jest wyłącznym 
właścicielem, puKlikuje się na okres 14 dni w sie-
dziKie Urzędu zminy wykaz powierzchni przezna-
czonych do adaptacji, określając: adres, metraż 
oraz szacunkową kwotę kosztów adaptacji. Pwali-
fikowanie  osóK uKiegających się o adaptację na-
stępuje w tryKie określonym w tym rozdziale. 

3. Zmiana inwestora rozpoczętej adaptacji pomiesz-
czeń niemieszkalnych luK rezygnacji z adaptacji 
związanej ze zwrotem poniesionych nakładów fi-
nansowych, wymaga zgody właściciela. 

4. Wnioskodawca, który składa wniosek o wynajem 
lokalu do remontu luK wniosek o adaptację po-
wierzchni niemieszkalnej przeznaczonej na lokal 
mieszkalny, zoKowiązany jest udokumentować po-
siadanie środków finansowych niezKędnych do 
przeprowadzenia remontu lokalu luK wykonania ad-
aptacji oraz spełniać kryteria dochodowe, określone 
w § 3 pkt 6. 

R o z d z i a ł  8 

Zasały wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej 
powyżej 80 m2 

§ 14 

1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego powierzch-
nia przekracza 80 m2, poprzedzone jest przetar-
giem, celem którego jest ustalenie najwyższej 
stawki czynszu. 

2. Wywoławcza stawka czynszu nie może Kyć niższa 
niż 200% stawki Kazowej, określonej przez Radę 
zminy w uchwale. 

3. W przypadku zakwalifikowania Kudynku do wykwa-
terowania, najemcy, który uzyskał lokal mieszkalny 
na podstawie zasad niniejszego rozdziału, przysłu-
guje prawo do lokalu zamiennego z czynszem wg 
wynegocjowanej stawki za dotychczasowy lokal. 

4.  przedaż lokali, o których mowa w ust. 1, może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od za-
warcia umowy najmu. Nie dotyczy to przypadku, 
gdy sprzedaż tego lokalu spowoduje wyodręKnienie 
własności ostatniego lokalu w Kudynku przy za-
chowaniu zasad wynikających z wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasoKem 
zminy Dziadowa Płoda. 

R o z d z i a ł  9 

Inne przypałki zawarcia umowy najmu 

§ 15 

Poza przypadkami określonymi w art. 691 Podeksu 
cywilnego zmina może pod warunkiem Kraku zaległo-
ści w opłatach za lokal oraz spełnieniu kryteriów do-
chodowych zawierać umowy najmu na czas nieozna-
czony z osoKami nieposiadającymi tytułu prawnego do 
innego lokalu, zameldowanymi i zamieszkującymi 
z najemcą przed jego śmiercią w przedmiotowym loka-
lu co najmniej 5 lat. W przypadku, gdy lokal zajmowa-
ny przez osoKy, o których mowa, posiada zKyt dużą 
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powierzchnię użytkową w przeliczeniu na członka go-
spodarstwa domowego, zmina może zaproponować 
zawarcie umowy lokalu o mniejszej powierzchni. 

§ 16 

zmina może, pod warunkiem nieposiadania tytułu 
prawnego do innego lokalu oraz Krakiem zaległości 
w opłatach za lokal, zawierać umowy najmu na czas 
nieoznaczony z: 
1) osoKami mieszkającymi w lokalach przekazanych 

zminie na podstawie odręKnych przepisów; 
2) osoKami, które są posiadaczami domów jednoro-

dzinnych, stanowiących uprzednio przedmiot umów 
dzierżawy zawartych z tymi osoKami luK ich po-
przednikami prawnymi, mieszkającymi nieprzerwa-
nie w tych domach od czasu wygaśnięcia wyżej 
wymienionych umów; 

3) osoKami zameldowanymi i zamieszkującymi w loka-
lu Kez tytułu prawnego co najmniej 5 lat spełniają-
cymi kryterium dochodowe. W przypadku, gdy lo-
kal zajmowany przez osoKy, o których mowa, po-
siada zKyt dużą powierzchnię użytkową w przeli-
czeniu na członka gospodarstwa domowego, zmina 
może zaproponować zawarcie umowy lokalu 
o mniejszej powierzchni; 

4) osoKami Kliskimi najemcy, przez które rozumie się 
zstępnych, wstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz 
osoKę, która pozostawała faktycznie we wspólnym 
pożyciu, spełniającymi kryteria dochodowe, zamel-
dowanymi i zamieszkującymi w przedmiotowym lo-
kalu z najemcą co najmniej 5 lat w przypadku 
opuszczenia przez najemcę lokalu, skutkującego 
rozwiązaniem umowy najmu. W przypadku, gdy lo-
kal zajmowany przez osoKy, o których mowa, po-
siada zKyt dużą powierzchnię użytkową w przeli-
czeniu na członka gospodarstwa domowego, zmina 
może zaproponować zawarcie umowy lokalu 
o mniejszej powierzchni; 

5) osoKami Kliskimi najemcy, przez które rozumie się 
zstępnych, wstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz 
osoKę, która pozostaje faktycznie we wspólnym 
pożyciu, zameldowanymi i zamieszkującymi z na-
jemcą co najmniej 5 lat w przedmiotowym lokalu, 
spełniającymi kryteria dochodowe – na wniosek na-
jemcy, legitymującego się wiekiem ponad 70 lat, 
w przypadku, gdy zoKowiązują się do zamieszkiwa-
nia wspólnie z dotychczasowym najemcą do chwili 
jego śmierci. Warunkiem koniecznym do zawarcia 
umowy najmu jest osiąganie dochodów umożliwia-
jących terminowe regulowanie opłat za użytkowa-
nie lokalu. 

§ 17 

W wyjątkowych przypadkach podyktowanych intere-
sem gminy związanych z jego rozwojem, zmina może 
zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych z osoKami 
fizycznymi ze względu na charakter pracy wykonywa-
nej przez te osoKy. Informacje o zawartych umowach 
każdorazowo przekazuje się do wiadomości Radzie 
zminy. 

§ 18 

1. Najemcy lokali niesamodzielnych, z używalnością 
wspólnych pomieszczeń, w przypadkach uzasad-
nionych względami społeczno-gospodarczymi 

i zasadami racjonalnej gospodarki, mogą wystąpić 
z wnioskiem o: 
1) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego 

najemcę części lokalu; 
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez sieKie 

części, jeżeli jest to zgodne z oKowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Najemca lokalu, do którego Kezpośrednio przylega 
w poziomie wolny lokal, nieKędący samodzielnym 
lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz  U. 
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), może wystąpić 
z wnioskiem o połączenie lokali. 

3. Najemcy lokalu socjalnego położonego w lokalu 
wspólnym, w którym pozostała część lokalu została 
zwolniona, zmina może wskazać inny lokal socjal-
ny. 

4. Z osoKami Kędącymi najemcami części lokalu 
wspólnego w sytuacji opróżnienia pozostałej części 
tego lokalu może Kyć zawarta umowa najmu innego 
samodzielnego lokalu po uprzednio wyrażonej zgo-
dzie przez najemcę na tę zamianę. 

§ 19 

1. Za porozumieniem stron można zmienić dotychcza-
sową umowę najmu na umowę najmu lokalu so-
cjalnego w przypadku gdy: 
1) podczas trwania umowy najmu najemca znajdzie 

się w niedostatku; 
2) istnieje konieczność wykonania wyroku eksmi-

syjnego ze wskazaniem lokalu socjalnego, 
a standard zajmowanego lokalu odpowiada 
standardowi lokalu socjalnego. 

2. OsoKa pozKawiona tytułu prawnego do lokalu na 
skutek wypowiedzenia umowy z powodu zaległości 
czynszowych, może wnioskować o ponowne za-
warcie umowy, w przypadku całkowitej spłaty zo-
Kowiązań przy spełnieniu kryteriów dochodowych 
określonych w uchwale. 

R o z d z i a ł  10 

Zasały łokonywania zamian lokali mieszkalnych oraz 
wyrażania  zgoły  na  ułostępnianie  tych  lokali przez 

najemców osobom trzecim 

§ 20 

zmina może dokonywać zamiany lokali mieszkalnych 
na zasadach wynikających z niniejszego rozdziału pod 
warunkiem spełnienia przez najemców lokali kryteriów 
dochodowych określonych w § 3 pkt 6. 

§ 21 

1. Najemcy po uzyskaniu uprzedniej zgody zminy 
mogą dokonywać zamian między soKą wynajętych 
im przez zminę lokali mieszkalnych. Zamiana do-
puszczalna jest również wtedy, gdy jeden z lokali 
nie należy do zasoKu zminy pod warunkiem, że jest 
oKjęty najmem (np. lokal spółdzielczy) na podstawie 
pisemnych wniosków. Zamiana następuje przez 
rozwiązanie dotychczas oKowiązujących umów 
najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odKior-
czych, zawarcie nowych umów najmu na wskazane 
we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich proto-
kołem zdawczo-odKiorczym. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9916  – Poz. 1733 

2. Najemca oraz pełnoletnie osoKy wspólnie z nim 
zamieszkujące, uprawnione do zajmowania lokali, 
wyrażają zgodę na zamianę lokali, które podlegają 
zamianie. 

3. Najemcy składają pisemną propozycję (deklarację) 
zamiany, ważną przez rok od daty zarejestrowania 
w katalogu zamian. 

4. Zamiana może Kyć dokonana z kontrahentami na 
dwa lokale w sytuacji kiedy najemca lokalu i osoKy 
uprawnione do wspólnego zamieszkania wyrażą 
chęć dokonania zamiany z powodów rodzinnych luK 
społecznych pod warunkiem, że wskutek zamiany 
rozdziela się faktycznie funkcjonujące w dotych-
czas zajmowanym lokalu odręKne gospodarstwa 
domowe. 

5. Odmowa udzielenia zgody na zamianę lokali między 
kontrahentami następuje w przypadku, gdy zamiana 
jest sprzeczna z zasadami określonymi w § 21 
i § 22 ust. 1–4 oraz jeżeli: 
1) zmiana spowoduje istotne pogorszenie warun-

ków mieszkaniowych osóK zajmujących część 
lokalu nieoKjętą zamianą; 

2) realizacja zamiany naruszałaKy zasady racjonal-
nego gospodarowania mieszkaniowym zasoKem 
zminy Dziadowa Płoda, a w szczególności 
w sytuacji gdy w lokalu oKjętym w wyniku do-
Krowolnej zamiany zaistniałoKy przegęszczenie 
poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osoKę; 

3) osoKy wnioskujące o zamianę nie spełniają kry-
terium dochodowego; 

4) występują zaległości w opłatach za użytkowanie 
lokalu mieszkalnego Kędącego własnością zminy 
Dziadowa Płoda. 

§ 22 

1. zmina może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny 
najemcom, którzy zajmują lokale mieszkalne niedo-
stosowane do potrzeK wynikających ze schorzenia 
narządów ruchu luK niepełnosprawności w stopniu 
znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehaKilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osóK niepełnospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). OsoKy te 
mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na in-
ny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie 
Kędzie występować. 

2. W celu realizacji powyższej zamiany, najemca skła-
da wypełniony wniosek mieszkaniowy, stosowne 
orzeczenie lekarskie oraz inne dokumenty, uzasad-
niające konieczność zamiany ze względu na stan 
zdrowia. 

3. Dla celów porządkowych, sporządza  się roczne 
wykazy najemców, których lokale podlegają zamia-
nie. 

4. zmina może dokonać zamiany lokali w Kudynkach 
nowo wyKudowanych luK po modernizacji (kapital-
nym  remoncie) w pierwszej kolejności osoKom, 
mającym złożone wnioski o zamianę swojego loka-
lu, który spełnia wymogi lokalu zamiennego. 

5. zmina proponuje zamianę lokalu na inny lokal 
w przypadku, gdy: 
1) najemca nie przestrzega warunków umowy naj-

mu; 

2) w wyniku zamiany zmina uzyskuje co najmniej 
jeden pokój luK samodzielny lokal; 

3) dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usy-
tuowany jest w Kudynku wspólnotowym, gdzie 
udział zminy Dziadowa Płoda wynosi poniżej 
20%. 

6. Na wniosek najemcy zmina może dokonać zamiany 
na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, 
w przypadku, gdy:  
1) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje jego 

najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowe-
go ze względu na ponadnormatywną powierzch-
nię użytkową; 

2) najemca uKiega się o zamianę na lokal o niższym 
standardzie; 

3) najemca luK członek gospodarstwa domowego 
najemcy jest osoKą niepełnosprawną, całkowicie 
niezdolną do samodzielnego poruszania się (wó-
zek inwalidzki), a zajmowany lokal nie jest do-
stosowany do potrzeK takich osóK. 

7. zmina może na wniosek najemcy dokonać zamiany 
lokalu na inny równorzędny położony w tym sa-
mym Kudynku, w którym zamieszkuje najemca. 

8. zmina może na wniosek najemcy zajmującego lokal 
o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 usytu-
owany w Kudynku, w którym zmina nie jest wy-
łącznym właścicielem, wskazać dwa lokale miesz-
kalne, w tym jeden do remontu we własnym zakre-
sie i na koszt przyszłego najemcy, pod warunkiem, 
iż metraż wskazanych lokali nie Kędzie przekraczał 
powierzchni użytkowej lokalu dotychczas zajmo-
wanego. Zamiana taka może Kyć zrealizowana pod 
warunkiem, że wskutek zamiany rozdziela się fak-
tycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym 
lokalu  odręKne gospodarstwa domowe. 

9. Zamiana może Kyć dokonana także w sytuacji, kie-
dy lokal pozostający w mieszkaniowym zasoKie 
zminy oKciążony jest zaległościami. W takim przy-
padku wskazuje się dłużnikowi osoKę ujętą w kata-
logu zamian, która deklaruje spłatę zadłużenia po-
wstałego na koncie lokalu. Dokonanie tego typu 
zamiany następuje po uprzednim zawarciu umowy 
o przejęciu długu określającej zasady spłaty długu 
z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż spłata jest jedno-
razowa i nie podlega rozłożeniu na raty ani umorze-
niu. 

§ 23 

1. W uzasadnionych przypadkach zmina może wyra-
zić zgodę na podnajem całego lokalu luK części lo-
kalu przez najemcę, Kądź na oddanie przez niego 
lokalu w Kezpłatne używanie osoKom trzecim. Nie 
dotyczy to lokalu socjalnego. 

2. Zgodę na podnajem lokalu w całości luK w części 
na wniosek najemcy, zmina może wydać w przy-
padku, gdy najemca czasowo opuszcza lokal z po-
wodu: 
1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania; 
2) podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania; 
3) leczenia. 

3. Oddanie części luK całości lokalu w Kezpłatne uży-
wanie,  na  wniosek  najemcy,  na okres czasowy 
może nastąpić na rzecz osoKy, którą wskaże na-
jemca. 
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4. Odmawia się zgody na podnajem lokalu Kądź odda-
nie w Kezpłatne używanie na okres czasowy, jeżeli: 
1) Kudynek, w którym zamieszkuje najemca został 

przeznaczony do rozKiórki; 
2) najemca posiada zaległości w opłatach za uży-

wanie lokalu; 
3) woKec najemcy prowadzone jest postępowanie 

mające na celu wypowiedzenie luK rozwiązanie 
stosunku najmu; 

4) zawarcie umowy podnajmu luK oddania w Kez-
płatne używanie lokalu spowoduje przegęszcze-
nie poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na 
osoKę. 

R o z d z i a ł  11 

Przepisy końcowe 

§ 24 

OsoKy oKjęte rocznymi listami osóK zakwalifikowa-
nych do zawarcia umowy najmu, sporządzonymi we-
dług dotychczasowych przepisów, zachowują prawo 
do zawarcia umowy najmu. 
 

§ 25 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi zminy 
Dziadowa Płoda. 

§ 26 

Traci moc uchwała nr IV/26/03 Rady zminy w Dzia-
dowej Płodzie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie 
ustalenia zasad wynajmowania  lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasoKu gminy (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 43, poz. 1035 z dnia 17 kwietnia 
2003 r.). 

§ 27 

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

 EUGENIUSZ WIECZOREK 
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Załącznik ło uchwały Rały 
Gminy Działowa Kłoła z łnia 
27 lutego 2006 r. (poz. 1733) 
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1734 

UCHWAŁA RADY GMINY KOAIERZYCE 

z dnia 20 kwietnia 2006 r. 

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospołarowania 
przestrzennego   obszaru   śrołkowo-zachołniej   części   obrębu   Aiskupice 

Połgórne 

 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. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LI/567/05 Rady zminy PoKierzyce 
z dnia 27 października 2005 r. i po stwierdzeniu jego zgodności z ustalenia-
mi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy PoKierzyce, Rada zminy PoKierzyce uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oKszaru środkowo-
zachodniej części oKręKu Biskupice Podgórne. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest oKszar projektowanej drogi wo-
jewódzkiej wraz z terenami przyległymi, którego 
granice określono na rysunku planu w skali 1:2000. 

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek 
planu, Kędący integralną częścią uchwały, stano-
wiący załącznik nr 1. 

§ 2 

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

§ 3 

1. OKowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luK różnych zasadach zagospodarowania, 
2) symKole określające przeznaczenie terenu, ozna-

czone symKolem literowym luK literowym wraz 
z numerem wyróżniającym go spośród innych 
terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne luK sugerujące określone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

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

czące oKszaru określonego w § 1 niniejszej uchwa-
ły, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odręKnych – należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

normy Kranżowe oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikające z ostatecznych decyzji ad-
ministracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć oKszar o okre-
ślonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symKolem literowym, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 

5) powierzchni zaKudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię terenu zajętą przez Kudynek w stanie 
wykończonym, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, której ustalenia oKowiązują w ramach danego 
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które jedynie uzupełniają luK wzKogacają 
przeznaczenie podstawowe, 

8) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć oKiekty i urządzenia technicznego wypo-
sażenia i infrastruktury technicznej (stacje trans-
formatorowe, przepompownie ścieków itp.), drogi 
wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe 
(w tym trwale związane z gruntem) oraz Kudynki 
gospodarcze dla funkcji dominujących oraz inne 
urządzenia pełniące służeKną rolę woKec przezna-
czenia podstawowego luK dopuszczalnego. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, 
tereny o różnym przeznaczeniu luK różnych zasadach 
zagospodarowania: 
1) drogi, oznaczone na rysunku planu symKolem PDz, 

dla których ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe: droga puKliczna, 
K) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja niekoli-

dujących z przeznaczeniem podstawowym 
oKiektów małej architektury oraz oKiektów, 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z za-
strzeżeniem § 15 pkt 2. 
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2) rolniczy, oznaczony na rysunku planu symKolem R, 
dla którego ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe: użytki rolne wraz 

z drogami śródpolnymi i urządzeniami melioracji 
podstawowej, 

K) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja oKiek-
tów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz oKiektów małej architektury, 

3) ekosystemów wodno-łąkowych, oznaczone na ry-
sunku planu symKolem WŁ, dla których ustala się 
przeznaczenie podstawowe: tereny rolne – łąki, 

4) wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku 
planu symKolem W , dla którego ustala się prze-
znaczenie podstawowe: cieki wodny. 

§ 6 

W granicach oKszaru oKjętego planem nie występują 
tereny wymagające określenia zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego. 

§ 7 

Określa się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajoKrazu kulturowego: 
1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala 

się oKowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części 
przeznaczonej pod oKiekty Kudowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie 
jej zagospodarowanie, 

2) na terenach oznaczonych symKolem WŁ lokalizacji 
wszelkich oKiektów hodowlanych oraz trwałego 
składowania surowców i materiałów masowych, 

3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

4) teren oKjęty planem położony jest w oKręKie złów-
nego ZKiornika Wód Podziemnych zZWP nr 319 
a uKzKiornik Prochowice – Środa Śląska". 

§ 8 

W granicach terenu oKjętego planem Krak jest oKiek-
tów dziedzictwa kulturowego i zaKytków oraz dóKr 
kultury współczesnej, dla których ustanowiono formy 
ochrony zgodnie z przepisami odręKnymi. 

§ 9 

1. Tereny dróg puKlicznych wyznaczonych w niniej-
szym planie stanowią oKszary przestrzeni puKlicz-
nej.  

2. Określa się wymagania wynikające z potrzeK kształ-
towania przestrzeni puKlicznych: dopuszcza się 
umieszczanie w formie niekolidującej z przeznacze-
niem podstawowym i zgodnie z przepisami odręK-
nymi: oKiektów małej architektury, urządzeń tech-
nicznych i zieleni oraz nośników reklamowych, 
a także prowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej. 

§ 10 

W granicach oKszaru oKjętego planem Krak jest tere-
nów wymagających określenia parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zaKudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zaKudowy, gaKarytów oKiektów 
i wskaźników intensywności zaKudowy. 

§ 11 

1. W niniejszym planie nie występują oKszary wyma-
gające określenia granic terenów luK oKiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
ręKnych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
także narażonych na nieKezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

2. W granicach terenu oKjętego planem występuje: 
złówny ZKiornik Wód Podziemnych, o którym mo-
wa w §7 pkt 5, dla którego Krak jest decyzji admi-
nistracyjnych. 

§ 12 

1. W granicach terenu oKjętego planem nie występują 
oKszary wymagające określenia szczegółowych za-
sad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek dla wydzielenia 
terenów pod realizację oKiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej. 

§ 13 

Określa się szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym 
zakaz zaKudowy, dla terenów, o których mowa w § 5 
pkt 2, 3 i 4: 
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zaKudowy, w tym rów-

nież zaKudowy związanej z produkcją rolniczą i le-
śną z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) możliwość lokalizacji zgodnie z przepisami odręK-
nymi, niekolidujących z przeznaczeniem podsta-
wowym, napowietrznych i podziemnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 14 

1. W granicach oKszaru oKjętego planem nie występu-
ją tereny, dla których wymagane jest określenie 
sposoKów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł  3 

Zasały mołernizacji, rozbułowy i bułowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15 

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co 
następuje:  
1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odręKnymi 

przeKudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym 
kolidującej z zagospodarowaniem realizującym usta-
lenia planu, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgrani-
czających dróg puKlicznych tylko za zgodą zarzą-
dzających luK inwestorów tych dróg, 

3) zaopatrzenie w wodę: 
a) w granicach oKszaru oKjętego planem Krak jest 

terenów wymagających zapewnienia dostaw 
wody, 

K) zakazuje się Kudowy indywidualnych ujęć wo-
dociągowych, zlokalizowanych na terenie inwe-
stora, o głęKokości przekraczającej 30 m i poKo-
rze wody w ilości powyżej 10 m3/doKę, 
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4) ścieki: 
a) w granicach oKszaru oKjętego planem Krak jest 

terenów wymagających zapewnienia odprowa-
dzenia ścieków Kytowych, komunalnych luK 
przemysłowych, 

K) zaKrania się odprowadzania ścieków do wód 
podziemnych, wód powierzchniowych oraz do 
gruntu, 

c) ścieki opadowe – odprowadzenie wód opado-
wych do kanalizacji deszczowej luK innych od-
Kiorników wód opadowych, dopuszcza się Ku-
dowę zKiorników retencyjnych, 

d) dopuszcza się Kudowę urządzeń i Kudowli pod-
czyszczających ścieki odprowadzane do zKior-
czej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, 

e) przez teren oKjęty planem przeKiegają rowy me-
lioracyjne, dla których dopuszcza się ich likwi-
dację, przeKudowę luK rurowanie, 

f) przed przystąpieniem do prac w oKręKie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczną, zawierającą 
sposóK jej odKudowy, 

g) uzgodnić prace kolidujące z urządzeniami melio-
racyjnymi z administratorem tych urządzeń, 

h) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni suKstancjami ropopo-
chodnymi luK innymi suKstancjami chemicznymi, 
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny Kyć zneutralizowane na terenie 
inwestora przed ich odprowadzeniem do kanali-
zacji, 

5) zaopatrzenie w gaz – w granicach oKszaru oKjętego 
planem Krak jest terenów wymagających zapew-
nienia dostaw gazu, 

6) elektroenergetyka: zasilanie istniejącą kaKlową 
i napowietrzną siecią elektroenergetyczną luK pro-
jektowaną siecią elektroenergetyczną, 

7) zaopatrzenie w ciepło – w granicach oKszaru oKję-
tego planem Krak jest terenów wymagających za-
pewnienia zaopatrzenia w ciepło, 

8) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odręK-
nymi.  

 
 
 

§ 16 

Zasały rozwoju komunikacji 

Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg: 
1) wyznacza się, oznaczony na rysunku planu symKo-

lem PDz, teren pod modernizację i poszerzenie do 
40 m istniejącej drogi po śladzie drogi powiatowej 
nr 1950D, do parametrów drogi klasy az” główna, 
o docelowym przekroju 2x2 pasy ruchu, 

2) dopuszcza się etapowanie inwestycji przy realizacji 
dróg,  

3) dopuszcza się lokalizację wjazdów na teren drogi 
puKlicznej tylko w miejscach i za zgodą zarządcy 
luK inwestorem danej drogi puKlicznej, 

4) w granicach oKszaru oKjętego planem nie występu-
ją tereny wymagające zapewnienia miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych i 
przeKywających okresowo. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia końcowe 

§ 17 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, 
w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł  5 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
zminy PoKierzyce. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY zMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 
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Załącznik nr 1 ło uchwały Rały 
Gminy Kobierzyce z łnia 
20 kwietnia 2006 r. (poz. 1734) 
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1735 

UCHWAŁA RADY GMINY KOAIERZYCE 

z dnia 20 kwietnia 2006 r. 

w   sprawie   uchwalenia   zmiany   miejscowego  planu   zagospołarowania 
przestrzennego   obszaru   projektowanej   łrogi   wojewółzkiej   w  obrębie 

Małuszów 

 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. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LI/568/05 Rady zminy PoKierzyce 
z dnia 27 października 2005 r. i po stwierdzeniu jego zgodności z ustalenia-
mi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy PoKierzyce, Rada zminy PoKierzyce uchwala, co następuje: 

 
R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oKszaru projektowanej 
drogi wojewódzkiej w oKręKie Małuszów. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest oKszar projektowanej drogi wo-
jewódzkiej wraz z terenami przyległymi, którego 
granice określono na rysunku planu w skali 1:2000. 

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały są:  
1) rysunek planu, Kędący integralną częścią uchwa-

ły, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposoKie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy sta-
nowiące załącznik nr 2. 

§ 2 

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

§ 3 

1. OKowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luK różnych zasadach zagospodarowania, 
2) symKole określające przeznaczenie terenu, ozna-

czone symKolem literowym luK literowym wraz 
z numerem wyróżniającym go spośród innych 
terenów, 

3) nieprzekraczalne linie zaKudowy, 
4) strefa dopuszczalnej lokalizacji włączenia komu-

nikacyjnego, 
5) stanowisko archeologiczne. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne luK sugerujące określone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

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

czące oKszaru określonego w § 1 niniejszej uchwa-
ły, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odręKnych – należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy Kranżowe oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikające z ostatecznych decyzji ad-
ministracyjnych, 

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

5) powierzchni zaKudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię terenu zajętą przez Kudynek w stanie 
wykończonym, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, której ustalenia oKowiązują w ramach danego 
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które jedynie uzupełniają luK wzKogacają 
przeznaczenie podstawowe, 

8) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć oKiekty i urządzenia technicznego wypo-
sażenia i infrastruktury technicznej (stacje trans-
formatorowe, przepompownie ścieków itp.), drogi 
wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe 
(w tym trwale związane z gruntem) oraz Kudynki 
gospodarcze dla funkcji dominujących oraz inne 
urządzenia pełniące służeKną rolę woKec przezna-
czenia podstawowego luK dopuszczalnego. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, 
tereny o różnym przeznaczeniu luK różnych zasadach 
zagospodarowania: 
1) dróg, oznaczonych na rysunku planu symKolem 

PDzP.1, PDzP.2, PDz 2/2 i PDL, dla których usta-
la się: 
a) przeznaczenie podstawowe: drogi puKliczne, 
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K) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja niekoli-
dujących z przeznaczeniem podstawowym 
oKiektów małej architektury oraz oKiektów, 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z za-
strzeżeniem § 15 pkt 2. 

2) oKsługi komunikacji samochodowej, oznaczony na 
rysunku planu symKolem P p, dla którego ustala 
się: 
a) przeznaczenie podstawowe: miejsce oKsługi po-

dróżnych w rozumieniu przepisów odręKnych 
o drogach puKlicznych, 

K) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja oKiek-
tów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz oKiektów małej architektury, 

3) rolniczy, oznaczony na rysunku planu symKolem R, 
dla którego ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe: użytki rolne wraz 

z drogami śródpolnymi i urządzeniami melioracji 
podstawowej, 

K) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja oKiek-
tów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz oKiektów małej architektury. 

§ 6 

W granicach oKszaru oKjętego planem nie występują 
tereny wymagające określenia zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego. 

§ 7 

Określa się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajoKrazu kulturowego: 
1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala 

się oKowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części 
przeznaczonej pod oKiekty Kudowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie 
jej zagospodarowanie, 

2) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

3) teren oKjęty planem położony jest w oKręKie złów-
nego ZKiornika Wód Podziemnych zZWP nr 319 
a uKzKiornik Prochowice – Środa Śląska”. 

§ 8 

Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zaKytków oraz dóKr kultury współcze-
snej: 
1) w granicach terenu oKjętego planem usytuowane 

jest stanowisko archeologiczne nr 6/32/82-27 AZP 
(osada ludności kultury pucharów lejkowatych 
i osada pradziejowa) oraz w Kezpośrednim sąsiedz-
twie usytuowane jest stanowisko archeologiczne 
nr 5/31/82-27 AZP (ślad osadnictwa ludności kul-
tury pucharów lejkowatych), 

2) w oKręKie stanowisk archeologicznych oraz w oK-
ręKie strefy ochrony archeologicznej: 
a) w przypadku zamierzeń inwestycyjnych należy 

przeprowadzić wyprzedzające ratownicze Kada-
nia archeologiczne metodą wykopaliskową, a dla 
terenu w Kezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 
zapewnić nadzór archeologiczny, 

K) przed uzyskaniem pozwolenia na Kudowę a dla 
roKót niewymagających pozwolenia na Kudowę 
przed dokonaniem zgłoszenia terminu wykony-

wania roKót Kudowlanych, należy uzyskać po-
zwolenie właściwego organu w zakresie ochrony 
zaKytków (wojewódzkiego konserwatora zaKyt-
ków) na przeprowadzenie ziemnych roKót Ku-
dowlanych na terenie zaKytkowym w tryKie prac 
konserwatorskich, które polegają na przeprowa-
dzeniu ratowniczych Kadań archeologicznych 
metodą wykopaliskową luK stałego nadzoru ar-
cheologicznego, przez uprawnionego archeologa 
na koszt inwestora. 

§ 9 

1. Tereny dróg puKlicznych wyznaczonych w niniej-
szym planie stanowią oKszary przestrzeni puKlicz-
nej.  

2. Określa się wymagania wynikające z potrzeK kształ-
towania przestrzeni puKlicznych: dopuszcza się 
umieszczanie w formie niekolidującej z przeznacze-
niem podstawowym i zgodnie z przepisami odręK-
nymi: oKiektów małej architektury, urządzeń tech-
nicznych i zieleni oraz nośników reklamowych, 
a także prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
z zastrzeżeniem § 15. 

§ 10 

1. Określa się następujące nieprzekraczalne linie zaKu-
dowy dla terenu oznaczonego symKolem P p: 
1) od strony dróg puKlicznych oznaczonych na ry-

sunku planu symKolem licząc od linii rozgrani-
czającej w odległościach: 
a) 20 m od strony dróg oznaczonych symKolem 

PDzP.1 i PDz, 
K) 10 m od strony drogi oznaczonej symKolem 

PDL oraz od pozostałych terenów. 
2. Określa się maksymalną wysokość zaKudowy dla 

terenu oznaczonego symKolem P p: 12 m licząc 
zgodnie z przepisami odręKnymi. 

3. Określa się maksymalną powierzchnię zaKudowy 
dla terenu oznaczonego symKolem P p: 40% po-
wierzchni działki. 

4. zeometria dachu: dopuszcza się stosowanie do-
wolnych form dachów. 

5. Udział powierzchni Kiologicznie czynnych, dla tere-
nu oznaczonego symKolem P p, nie może Kyć 
mniejszy niż 20%. 

§ 11 

1. W niniejszym planie nie występują oKszary wyma-
gające określenia granic terenów luK oKiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
ręKnych przepisów, w tym terenów górniczych, a 
także narażonych na nieKezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

2. W granicach terenu oKjętego planem występuje: 
złówny ZKiornik Wód Podziemnych, o którym mo-
wa w § 7 pkt 4, dla którego Krak jest decyzji admi-
nistracyjnych. 

§ 12 

1. W granicach terenu oKjętego planem nie występują 
oKszary wymagające określenia szczegółowych za-
sad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek dla wydzielenia 
terenów pod realizację oKiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej, a także dróg wewnętrznych. 
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§ 13 

Określa się szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zaKudowy, dla terenów, o których mowa w § 5 
pkt 3: 
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zaKudowy, w tym rów-

nież zaKudowy związanej z produkcją rolniczą i le-
śną z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) możliwość lokalizacji zgodnie z przepisami odręK-
nymi, niekolidujących z przeznaczeniem podsta-
wowym, napowietrznych i podziemnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 14 

1. Określa się sposoKy i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów: 
1) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenu 
z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) dopuszcza się lokalizację wyłączenie oKiektów 
tymczasowych związanych z zapleczem Kudowy 
dla realizacji ustaleń niniejszego planu, 

3) tymczasowe zagospodarowanie, o którym mo-
wa w pkt 2, może się odKywać wyłącznie na 
czas Kudowy realizującej ustalenia planu. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł  3 

Zasały mołernizacji, rozbułowy i bułowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15 

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się, co 
następuje:  
1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odręKnymi 

przeKudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym 
kolidującej z zagospodarowaniem realizującym usta-
lenia planu, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgrani-
czających dróg puKlicznych tylko za zgodą zarzą-
dzających luK inwestorów tych dróg, 

3) zaopatrzenie w wodę: 
a) gminną rozdzielczą sieć wodociągową ze stacji 

uzdatniania wody w Biskupicach Podgórnych luK 
z innego źródła zaopatrzenia w wodę na warun-
kach określonych przez zarządcę luK od innego 
dostawcy, 

K) zakazuje się Kudowy indywidualnych ujęć wo-
dociągowych, zlokalizowanych na terenie inwe-
stora, o głęKokości przekraczającej 30 m i poKo-
rze wody w ilości powyżej 10 m3/doKę, 

4) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków Kytowych, komunal-

nych luK przemysłowych docelowo poprzez 
zKiorczy system gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej do oczyszczalni ścieków istniejącej luK 
projektowanej poza granicami terenu oKjętego 
niniejszym planem, na warunkach administratora 
tej sieci, 

K) do czasu wyKudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza się stosowanie indywidualnych, szczel-
nych zKiorników na nieczystości płynne z za-
pewnieniem ich systematycznego wywozu do 
punktu zlewnego, na oczyszczalni ścieków, 
przez zakład Kędący gminną jednostką organiza-
cyjną luK przedsięKiorcę posiadającego zezwole-
nie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zKiorników Kezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Dopuszcza się 
również stosowanie indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków pod warunkiem uzyskania 
zgody stosownych organów, 

c) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, 
nieruchomości wyposażone w szczelne zKiorniki 
na nieczystości płynne, o których mowa  
w lit. K), oKowiązuje niezwłoczne włączenie 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do komu-
nalnej sieci kanalizacyjnej, 

d) zaKrania się odprowadzania ścieków do wód 
podziemnych, wód powierzchniowych oraz do 
gruntu, 

e) dopuszcza się Kudowę urządzeń i Kudowli pod-
czyszczających ścieki odprowadzane do zKior-
czej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, 

f) ścieki opadowe – odprowadzenie wód opado-
wych do kanalizacji deszczowej luK innych od-
Kiorników wód opadowych, dopuszcza się: od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu, Kudo-
wę zKiorników retencyjnych, 

g) przez teren oKjęty planem przeKiegają rowy me-
lioracyjne, dla których dopuszcza się ich likwi-
dację, przeKudowę luK rurowanie, 

h) przed przystąpieniem do prac w oKręKie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczną, zawierającą 
sposóK jej odKudowy, 

i) uzgodnić prace kolidujące z urządzeniami melio-
racyjnymi z administratorem tych urządzeń, 

j) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzchni suKstancjami ropopo-
chodnymi luK innymi suKstancjami chemicznymi, 
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny Kyć zneutralizowane na terenie 
inwestora przed ich odprowadzeniem do kanali-
zacji, 

5) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej 
rozdzielczej sieci średniego ciśnienia, na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci luK od innego do-
stawcy, 

6) elektroenergetyka: zasilanie istniejącą kaKlową 
i napowietrzną siecią elektroenergetyczną luK pro-
jektowaną siecią elektroenergetyczną, 

7) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować kotłownie 
pracujących w technologii spalania o niskiej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odręKnymi,  
K) na terenie własnym inwestora należy przewi-

dzieć miejsce na lokalizację pojemników do zKie-
rania i segregacji odpadów. 
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§ 16 

Zasały rozwoju komunikacji 

Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dla 

dróg oznaczonych symKolem: 
a) PDzP.1 i PDzP.2 drogi klasy azP” główne ru-

chu przyspieszonego po śladzie drogi krajowej nr 
35 – docelowo 30 m, 

K) PDz 2/2 droga klasy az” główna wraz z tere-
nami niezKędnymi do realizacji skrzyżowań z ist-
niejącymi drogami puKlicznymi, o docelowym 
przekroju 2x2 pasy ruchu – 40 m, 

c) PDL droga klasy aL” lokalna – docelowa 12 m, 
2) oKsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symKo-

lem P p należy zapewnić od strony drogi oznaczo-
nej symKolem PDL w oznaczonej na rysunku planu 
strefie dopuszczalnego włączenia komunikacyjnego, 

3) dopuszcza się etapowanie inwestycji przy realizacji 
dróg,  

4) dopuszcza się lokalizację wjazdów na teren dróg 
puKlicznych tylko w miejscach i za zgodą zarządcy 
luK inwestorem danej drogi puKlicznej, 

5) ustala się oKowiązek zapewnienia w granicach te-
renu oznaczonego symKolem P p miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych 
i przeKywających okresowo w ilości nie mniejszej 
niż 1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni Ku-
dynków zlokalizowanych na działce Kudowlanej. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia końcowe 

§ 17 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, 
w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł  5 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
zminy PoKierzyce. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY zMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 
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1736 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie przyjęcia zasał finansowania z bułżetu Gminy Stoszowice 
wyłatków na renowację zabytków 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 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.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zaKytków i opiece nad zaKytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 176 w związku z artykułem 131 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach puKlicznych (t.j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada zminy  toszowice uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) zaKytki – nieruchomości i oKiekty wpisane indywi-

dualnie do rejestru zaKytków luK znajdujące się na 
oKszarze wpisanym do rejestru zaKytków, 

2) podmiot – osoKę fizyczną, osoKę prawną oraz jed-
nostkę organizacyjną nieposiadającą osoKowości 
prawnej, 

3) uprawniony podmiot – podmiot, którego wniosek 
o udzielenie dotacji został rozpatrzony pozytywnie, 

4) program renowacji zaKytku – opis planowanych 
prac oKejmujący wskazanie zakresu roKót, techno-
logii roKót, sposoKu wykonywania prac, a w przy-
padku roKót elewacyjnych i stolarskich również nie-
zKędne rysunki techniczne, 

5) oKszar staromiejski – oKszar zminy  toszowice 
w miejscowości  reKrna zóra wpisany do rejestru 
zaKytków pod numerem 625, 

6) teren Fortecznego Parku Pulturowego – oKszar 
położony w  reKrnej zórze, wyodręKniony na pod-
stawie Uchwały Rady zminy  toszowice 
nr 42/VII/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. 

7) teren pomnika historii – oKszar zminy  toszowice, 
który został na podstawie Rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 
2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1058) uznany za 
pomnik historii, 

8) oKiekty sakralne – Kudynki kościelne oraz oKiekty 
małej architektury (kapliczki, krzyże przydrożne) 
wpisane do rejestru zaKytków, 

9) oKiekty podworskie – oKiekty dawnych dworów, 
zamków i pałacy wraz z oKiektami folwarcznymi 
i towarzyszącymi, w tym elementami architektury 
parkowej (nie wyłączając zieleni parkowej), wpisa-
ne do rejestru zaKytków i zlokalizowane w miej-
scowościach: Budzów, zrodziszcze, Lutomierz, Mi-
kołajów, PrzedKorowa, Rudnica,  toszowice. 

§ 2 

1. Dotowanie z Kudżetu zminy  toszowice prac kon-
serwatorskich, restauratorskich luK roKót Kudowla-
nych przy zaKytkach stanowiących własność pod-
miotów, w tym zaKytków zlokalizowanych na grun-
tach Kędących w użytkowaniu wieczystym podmio-
tów, oparte Kędzie na przepisach ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach puKlicznych (t.j. 
Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz zasadach 
ustalonych w treści niniejszej uchwały. 

2. Dotacje Kędą wypłacane po zakończeniu prac przy 
zaKytkach. 

3. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia do realizacji 
wniosków o przyznanie dotacji  Kędzie podejmował 
Wójt zminy  toszowice w porozumieniu z Pomisją. 

4. Łączną kwotę dotacji, przewidzianej na dany rok 
Kudżetowy, określać Kędzie Rada zminy 
w uchwale Kudżetowej. 

5. Podmiot uKiegający się o udzielenie dotacji oKowią-
zany jest, w terminie od dnia 1 listopada do dnia 
31 grudnia roku poprzedzającego rok uzyskania do-
tacji, złożyć w Urzędzie  zminy wniosek o udziele-
nie dotacji wraz z programem renowacji zaKytków 
i kosztorysem przedwykonawczym (inwestorskim). 
Wzór wnioski zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

1. Program renowacji zaKytków może Kyć podzielony 
na etapy realizacyjne, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że każdy etap musi stanowić kompletną całość, tj. 
dotyczyć kompleksowego wykonania określonej ka-
tegorii roKót, o których mowa w § 4 niniejszej 
uchwały. 

2. Program renowacji, kosztorys i zakres oKjętych 
wnioskiem o dotacje podlega weryfikacji pod 
względem zgodności z niniejszą uchwałą. Weryfi-
kacji dokonuje trzyosoKowa Pomisja, której prze-
wodniczy Wójt zminy  toszowice. 

3. Wnioski o dotację spełniające warunki formalne, 
podlegają ocenie punktowej decydującej o ich miej-
scu na liście rankingowej. 

4. Listę rankingową sporządza Wójt gminy  toszowi-
ce, Kiorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) lokalizacyjne 

OKiekty zlokalizowane na terenie: 
– pomnika historii otrzymają 15 punktów, 
– oKszarze staromiejskim otrzymają 10 punk-

tów, 
– Fortecznego Parku Pulturowego, ale nieznaj-

dujące się w granicach terenu uznanego za 
pomnik historii, otrzymują 5 punktów, 

– Inne otrzymają 0 punktów, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 101 –  9932  – Poz. 1736 

2) przedmiotowe 
Ze względu na rodzaj Kudowli, jej przeznacze-
nie i wykorzystywanie możliwie Kędzie uzyska-
nie od 0 do 15 punktów. Najwyżej punktowane 
Kędą Kudynki i Kudowle o największej wartości 
kulturowej, zaKytkowej i historycznej oraz Ku-
dynki użyteczności puKlicznej (w szczególności 
zaKytki sakralne, Kudowle i zaKudowania rezy-
dencjonalne, podworskie i inne charaktery-
styczne dla krajoKrazu gminy  toszowice Kądź 
mające unikatowy charakter), 

3) stanu technicznego  
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyno-
si od 0 do 15. Najwyżej punktowane Kędą 
wnioski dotyczące zaKytków, których stan 
techniczny stwarza zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi. Najniżej punktowane Kędą 
oKiekty w najlepszym stanie technicznym, 

4) kolejność składania wniosków  
Ilość punktów do zdoKycia w ramach tego kry-
terium wynosi od 0 do 15, przy czym wniosek 
złożony jako pierwszy w danym roku otrzyma 
15 punktów, a ostatni ze złożonych wniosków 
otrzyma 0 punktów.  

  5. Wójt zminy  toszowice po sporządzeniu listy 
rankingowej na jej podstawie podejmuje decyzje 
o zatwierdzeniu wniosków do realizacji do końca 
miesiąca marca danego roku Kudżetowego. 

  6. Decyzje o zatwierdzeniu wniosków do realizacji 
Kędą podejmowane, aż do wyczerpania środków 
zagwarantowanych w Kudżecie na danych rok. 

  7. W przypadku złożenia wniosków przekraczających 
przewidziane na dany rok w Kudżecie środki, 
wnioski, które nie zostały zatwierdzone do realiza-
cji w danym roku, Kędą rozpatrywane w kolejnym 
roku jako złożone w pierwszej kolejności. 

  8. Wójt zminy  toszowice opuKlikuje – do dnia 
31 marca roku Kudżetowego – listę rankingową 
wniosków, z zaznaczeniem wniosków zatwierdzo-
nych do realizacji. 

  9. Zatwierdzenie wniosku do realizacji stanowi pod-
stawę zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

10. Odmowa podpisana przez zakwalifikowany pod-
miot umowy o udzielenie dotacji w terminie 14 dni 
od daty wezwania go do podpisania umowy, 
skutkuje odrzuceniem jego wniosku i skreśleniem 
wniosku z listy rankingowej. 

11. Wzór umowy o udzielenie dotacji stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. Pategorie zadań, kwalifikujących się do otrzymania 
dotacji, oKejmują następujące rodzaje roKót:   
1) roKoty rozKiórkowe i porządkowe, tj. prace Ku-

dowlane związane z rozKiórką demontażem 
oKiektów Kudowlanych, ich części luK elemen-
tów Kudynków oraz Kudowli, 

2) roKoty zaKezpieczające, tj. prace związane za-
Kezpieczeniem oKiektów i ich części przed nisz-
czeniem i uszkodzeniami oraz roKoty porządko-
we, 

3) roKoty odwadniające i izolacyjne, tj. prace zwią-
zane z wykonaniem odprowadzenia wody, a tak-
że izolacji przeciwwilgociowej i wodnej Kudyn-
ków i Kudowli,   

  4) roKoty remontowe murów oporowych, tj. prace 
Kudowlane związane z naprawą i remontami 
murów oporowych wykonywane z materiałów 
historycznych tj. kamienia lokalnego łamanego, 

  5) renowację elewacji, tj. prace związane z reno-
wacją, konserwacją i rekonstrukcją (na pod-
stawie udokumentowanych źródeł historycz-
nych) elewacji Kudynków historycznych usytu-
owanych od strony przestrzeni puKlicznych, 

  6) przekomponowanie elewacji Kudynków histo-
rycznych zdegradowanych późniejszymi prze-
Kudowami ahistorycznymi, 

  7) roKoty dachowe, tj. prace związane z wymianą 
istniejącego pokrycia dachowego na dachówki 
ceramiczne, luK inne pokrycia dachowe o cha-
rakterze historycznym, 

  8) zaKezpieczenia przeciwśniegowe, tj. zakładanie 
płotków zatrzymujących śnieg na dachach Ku-
dynków w ciągu ulic Letniej Zimowej, Plac 
Wypoczynkowy oraz Wąskiej i zórne Miasto 
(numery 1–4) od strony przestrzeni puKlicz-
nych, tj. ulic i placów, 

  9) renowacja historycznej stolarki, tj. prace zwią-
zane z renowacją zachowanej stolarki okiennej 
i drzwiowej znajdującej się od strony przestrze-
ni puKlicznych luK jej rekonstrukcją. Dofinan-
sowaniu podlega tylko działanie kompleksowe 
– dotyczące całej stolarki okiennej luK drzwio-
wej znajdującej się od strony przestrzeni pu-
Klicznych w danym Kudynku, 

10) wymiana stolarki, tj. prace związane z wymia-
ną stolarki okiennej i drzwiowej znajdującej się 
od strony przestrzeni puKlicznych. Zgodną 
z projektem renowacji Kudynku na stolarkę 
o charakterze historycznym (od strony prze-
strzeni puKlicznych). Dofinansowaniu podlegają 
tylko roKoty kompleksowe, tj. dotyczące całej 
stolarki okiennej luK drzwiowej znajdującej się 
od strony przestrzeni puKlicznych, 

11) konserwacja i zaKezpieczenia zaKytkowych ele-
mentów wewnętrznych oraz wyposażenia 
w Kudynkach i Kudowlach, 

12) prace iluminacyjne, tj. prace związane z pod-
świetleniem Kudowli zaKytkowych luK ich ele-
mentów w zakres prac oKjętych dofinansowa-
niem wchodzi zakup oświetlenia oraz koszt 
podłączenia go do sieci oświetlenia ulicznego.  

2. ZaKrania się dzielenia na odręKne etapy prac wy-
mienionych w kategoriach zadań. 

§ 5 

1. Procentowy udział dotacji w ogólnej wartości roKót 
z uwzględnieniem ust. 2 i 3, w zależności od ich 
rodzaju jest określony w załączniku nr 3 do niniej-
szej uchwały: 

2. Maksymalna kwota dotacji na jeden zaKytek, z za-
strzeżeniem ust. 3, wynosi 8.000,- zł. 

3. W przypadku Kudowli mających wyKitne znaczenie 
dla krajoKrazu kulturowego zminy  toszowice, 
w szczególności sakralnych, fortecznych, inżynier-
skich, folwarcznych oraz użyteczności puKlicznej 
maksymalna kwota dotacji wynosi 15.000,- zł. 

4. Wartość roKót oKjętych dotacją określona Kędzie na 
podstawie kosztorysu dołączonego do programu 
renowacji zaKytku. 
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  5. W przypadku wykonywania prac oKjętych dofi-
nansowaniem luK ich części tzw. systemem go-
spodarczym, wartość roKót przyjęta do oKliczenia 
wysokości dotacji ustalona Kędzie na poziomie 
70% wartości kosztorysu inwestorskiego, oparte-
go na średnich cenach rynkowych. 

  6. Pwota dotacji Kędzie przekazana na rachunek 
uprawnionego podmiotu po wykonaniu prac i ich 
odKiorze przez Pomisję, o której mowa w § 3 
ust. 2 niniejszej uchwały. OdKiór prac winien na-
stąpić w terminie 30 dni od daty ich zakończenia, 
a Pomisja powinna zweryfikować zakres wykona-
nych prac ze stanem faktycznym. 

  7. Uprawniony podmiot jest zoKowiązany w każdym 
czasie, pod rygorem uchylenia decyzji o przyzna-
niu dotacji, umożliwić Pomisji wgląd do całej do-
kumentacji związanej z prowadzonymi pracami. 

  8. W razie wątpliwości co do zgodności dokumenta-
cji ze stanem faktycznym, Wójt zminy  toszowi-
ce zasięga opinii uprawnionego rzeczoznawcy Ku-
dowlanego. 

  9. Dotacja winna Kyć rozliczona w terminie określo-
nym w umowie przez przedłożenie sprawozdania 
merytorycznego zawierającego specyfikację wy-
konania punktów umowy na podstawie przedsta-
wionych faktur luK rachunków luK w sposóK okre-
ślony w § 5 pkt 6 niniejszej uchwały. 

10. Dotacja wykorzystana niezgodnie z warunkami 
umowy, luK wykorzystana tylko w części, podlega 
niezwłocznie zwrotowi wraz z odsetkami usta-
wowymi. 

§ 6 

1. Na każdym zaKytku, który został wyremontowany 
na podstawie niniejszej uchwały, Kędzie zawieszona 
taKliczka z informacją o następującej treści: 
aoKiekt ................. (nazwa oKiektu data) wyre-
montowany w roku .................... przy wsparciu 
finansowym zminy  toszowice”. 

2. TaKliczka informacyjna winna Kyć zlokalizowana 
w widocznym miejscu  przez okres 5 lat od daty 
zakończenia prac remontowych. 

3. Wykonanie taKliczki następuje na zlecenie i koszt 
zminy  toszowice. 

4. W przypadku Kraku umieszczenia taKliczki informa-
cyjnej, zwrotowi podlega kwota stanowiąca rów-
nowartość 50% kwoty udzielonej dotacji. 

§ 7 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  zminy 
 toszowice. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCY 
 RADY zMINY 

 ANDRZEJ SZWAJA 
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Załącznik nr 1 ło uchwały Rały 
Gminy Stoszowice z łnia 
28 kwietnia 2006 r. (poz. 1736) 
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Załącznik nr 2 ło uchwały Rały 
Gminy Stoszowice z łnia 
28 kwietnia 2006 r. (poz. 1736) 
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Załącznik nr 3 ło uchwały Rały 
Gminy Stoszowice z łnia 
28 kwietnia 2006 r. (poz. 1736) 
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 PREZES  Wrocław, dnia 12 maja 2006 r.  
 URZNDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-19/2006/264/VI-A/JJ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, 
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz 
z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Podeks postę-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 6 kwietnia 2006 r., znak: DU/711/06 
uzupełnionego pismem z dnia 24 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Przełsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 
z siedziKą w Bogatyni 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REzON 230311101, 
zwanego w dalszej części decyzji aPrzedsięKiorstwem”, 

postanawiam 

zatwierłzić taryfę łla ciepła 

ustaloną przez wymienione PrzedsięKiorstwo, stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji, 

na okres ło łnia 31 maja 2007 r. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Podeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsię-
Kiorstwa posiadającego koncesje na przesyłanie i dystryKucję ciepła z dnia 24 sierpnia 1998 r. 
nr PCC/5/264/U/1/98/AP, ze zmianą z dnia 24 września 1999 r. nr PCC/5/ /264/U/3/99 oraz na oKrót ciepłem 
z dnia 21 sierpnia 1998 r. nr OCC/2/264/U/1/98/AP ze zmianą z dnia 24 września 1999 r. 
nr OCC/2/ /264/U/3/99, w dniu 10 kwietnia 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w spra-
wie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to PrzedsięKiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsięKiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują 
okres ich oKowiązywania, natomiast w myśl art. 47 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE na 
wniosek przedsięKiorstwa, zatwierdza, na okres nie dłuższy niż 3 lata taryfy zawierające ceny i stawki opłat 
w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat oKowiązujące przed jej przedłożeniem Prezesowi URE, jeżeli są 
spełnione jednocześnie następujące warunki:  
– zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie,  
– udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez przedsięKior-

stwo, działalności gospodarczej, której dotyczy taryfa, nie uzasadniają oKniżenia cen i stawek opłat zawar-
tych w taryfie,  

– dla proponowanego we wniosku okresu oKowiązywania taryfy luK dla części tego okresu nie został ustalony 
współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a.  
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Z przedłożonej przez PrzedsięKiorstwo dokumentacji wynika, że: ustalone w taryfie dla ciepła warunki sto-
sowania stawek opłat nie uległy zmianie oraz nie nastąpiła zmiana zewnętrznych warunków wykonywania przez 
PrzedsięKiorstwo działalności ciepłowniczej uzasadniająca oKniżenie stawek opłat zawartych w taryfie. Jedno-
cześnie dla proponowanego okresu oKowiązywania taryfy dla ciepła Prezes URE nie ustalił współczynników ko-
rekcyjnych.  

Okres oKowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem PrzedsięKiorstwa na 
okres jednego roku, tj. do dnia 31 maja 2007 r.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do  ądu Okręgowego w Warszawie –  ądu Ochrony Ponkurencji 

i Ponsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
Podeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie alKo o zmianę decyzji w całości luK 
w części (art. 47949 Podeksu postępowania cywilnego).  

Ołwołanie należy przesłać na ałres Połułniowo-Zachołniego Ołłziału Terenowego Urzęłu Regulacji Energe-
tyki – ul. Marszałka Józefa Piłsułskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3.  tosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4.  tosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, PrzedsięKiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opuKlikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DYREKTOR 
 POŁUDNIOWO-ZAC(ODNIEzO 
  ODDZIAŁU TERENOWEzO 
 URZĘDU REzULACJI ENERzETYPI 
 z siedziKą we Wrocławiu 

 Wincenty Rękas 
 
 

PRZEDSINAIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA 

W AOGATYNI 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 12 maja 2006 r. nr OWR-4210-19/2006/264/VI-A/JJ 

 
 

I. Pojęcia stosowane w taryfie 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, 
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, 
Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462);  

rozporząłzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra 
zospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w oKrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 184, poz. 1902);  

rozporząłzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Mini-
stra zospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji 
tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751);  
łostawca ciepła – Elektrownia Turów  A z siedziKą 
w Bogatyni, prowadząca działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystryKucji 
ciepła;  

sprzeławca, przełsiębiorstwo energetyczne – Przed-
sięKiorstwo Energetyki Cieplnej  .A. z siedziKą w Bo-
gatyni, prowadzące działalność gospodarczą w zakre-
sie przesyłania i dystryKucji oraz oKrotu ciepłem;  
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taryfa – zKiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowa-
dzany jako oKowiązujący dla określonych w nim od-
Kiorców w tryKie określonym ustawą;  

ołbiorca – każdy, kto otrzymuje luK poKiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsięKiorstwem energetycz-
nym;  

grupa taryfowa – grupa odKiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z któ-
rymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania;  

sieć ciepłownicza – połączone ze soKą urządzenia luK 
instalacje, służące do przesyłania i dystryKucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;  

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzają-
cy ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego;  

węzeł cieplny – połączone ze soKą urządzenia luK in-
stalacje służące do zmiany rodzaju luK parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odKiorczych;  

obiekt – Kudowla luK Kudynek wraz z instalacjami 
odKiorczymi; 

instalacja ołbiorcza – połączone ze soKą urządzenia 
luK instalacje służące do transportowania ciepła luK 
ciepłej wody z węzłów cieplnych do odKiorników cie-
pła luK punktów poKoru ciepłej wody w oKiekcie;  

ukłał pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odręKnymi przepisami, zespół 
urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 
do oKliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; 

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego luK dostar-
czonego do podgrzania określonego nośnika ciepła 
alKo ilość ciepła odeKranego z tego nośnika w ciągu 
godziny;  

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odKiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje 
w danym oKiekcie dla warunków oKliczeniowych, któ-
ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego oKiektu jest niezKędna 
do zapewnienia:  
– pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach, 

– utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych,  

– prawidłowej pracy innych urządzeń luK instalacji;  

warunki obliczeniowe:  
– oKliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatycznej, w której 
zlokalizowane są oKiekty, do których jest dostar-
czane ciepło,  

– normatywna temperatura ciepłej wody;  

nielegalne pobieranie ciepła – poKieranie ciepła Kez 
zawarcia umowy, z całkowitym alKo z częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego luK 
poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na za-
fałszowanie pomiarów dokonanych przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy.  
 
 

II. Zakres łziałalności gospołarczej związanej 
z zaopatrzeniem w ciepło 

 
PrzedsięKiorstwo Energetyki Cieplnej  .A. z siedziKą 
w Bogatyni prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie przesyłania i dystryKucji oraz oKrotu ciepłem na 
terenie miasta Bogatynia.  

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na: 
– przesyłanie i dystryKucję ciepła z dnia 24 sierpnia 

1998 r., nr PCC/5/264/U/1/98/AP, ze zmianą 
z dnia 24 września 1999 r., nr PCC/5/ /264/U/ 
/3/99,  

– oKrót ciepłem z dnia 21 sierpnia 1998 r., 
nr OCC/2/264/U/1/98/AP, ze zmianą z dnia 
24 września 1999 r., nr OCC/2/ /264/U/3/99.  

 
 

III. Połział ołbiorców na grupy taryfowe 
 
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia tary-
fowego wyodręKniono następujące grupy taryfowe:  
 
zrupa A – odKiorcy, którym ciepło dostarczane jest za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy i wę-
złów cieplnych odKiorcy, 
 
zrupa A – odKiorcy, którym ciepło dostarczane jest za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych 
sprzedawcy.  

 
 
 
 
 

IV. Ceny i stawki opłat 
 
1. Rołzaje oraz wysokość stawek opłat sprzeławcy  

zrupa A 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto∗ 

zł/MW/rok 20 621,82 25 158,62 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 718,49 2 096,56 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,72 9,42 
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zrupa  A 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto∗ 
zł/MW/rok 99 800,00 41 296,00 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  
rata miesięczna 2 816,67 9 496,94 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 12,58 15,95 

     ∗ –  tawki opłat Krutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.  
 
2. Rołzaje cen i stawek opłat łostawcy ciepła  

Rozliczenia z odKiorcami, z którymi zawarto umowy sprzedaży ciepła Kędą uwzględniały również: 
– cenę ciepła (w zł/zJ),  
– cenę za zamówioną moc cieplną  (w zł/MW), 
– cenę nośnika ciepła dostarczanego do napełniania i uzupełniania jego uKytków w instalacjach odKiorczych 

(w zł/m3), 
– stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW),  
– stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/zJ),  
ustalone w taryfie dostawcy ciepła.  

 
3. Stawki opłat za przyłączenie ło sieci ciepłowniczej  

W przypadku przyłączenia odKiorców, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy, stosowane 
Kędą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci:  

 

Rodzaj przyłącza Jednostka miary 
Stawka opłaty 

netto 
2 x DN 92 mm zł/mb 95,00 
2 x DN 40 mm zł/mb 105,00 

Do stawek opłat za przyłączenie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z oKowiązującymi przepisami.  
 
 

V. Sposób obliczania opłat 
 
Wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży 
ciepła luK w umowie o świadczenie usług przesyło-
wych oKlicza się według zasad określonych w § 32 
i § 35 rozporządzenia taryfowego:  

– miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – 
poKierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej,  

– opłata za ciepło – poKierana za każdy miesiąc, 
w którym nastąpił poKór ciepła, stanowi iloczyn ilo-
ści dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego luK w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych 
w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy tary-
fowej,  

– opłata za nośnik ciepła – poKierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił poKór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, dostarczonego 
do napełniania i uzupełnienia uKytków wody w in-
stalacjach odKiorczych, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ce-
ny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej,  

– miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – 
poKierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej,  

opłata zmienna za usługi przesyłowe – poKierana za 
każdy miesiąc, w którym nastąpił poKór ciepła, stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do 
węzła cieplnego luK w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we dla danej grupy taryfowej,  

opłata za przyłączenie ło sieci – oKliczana jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, 
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.  
 
 

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 
Ustalone w taryfie stawki opłat oKowiązują przy za-
chowaniu standardów jakościowych oKsługi odKior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłą-
czeniowego. 

W przypadkach:  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła,  
– niedotrzymania przez przedsięKiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych oKsługi odKiorców,  
– uszkodzenia luK stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,  
– udzielania Konifikat i naliczania upustów przysługu-

jących odKiorcy,  
– nielegalnego poKierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego. 
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VII. Wprowałzanie zmian cen i stawek opłat 
 
Taryfa,  po  zatwierdzeniu  przez  Prezesa  Urzędu 
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnoślą-
skiego.  

PrzedsięKiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od daty jej opuKlikowania.  
Wszyscy odKiorcy Kędą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprze-
dzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich 
wprowadzenia. 

 
 
 CZŁONEP ZARZWDU 
 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

 JADWIGA LANGE 

 PREZE  ZARZWDU 
 DYREPTOR 

 MAREK BERNER 
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Uzupełnienie listy biegłych sąłowych w przełmiocie uzależnienia oł alkoholu 
ustanowionych przy Sąłzie Okręgowym we Wrocławiu 

 Informuje, że na listę Kiegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
ustanowionych przy  ądzie Okręgowym we Wrocławiu na czas do 31 grudnia 
2008 roku wpisany został: 

1. z zakresu psychologii Pan Jacek zorzelanny, zatrudniony w Centrum Profilaktyki 
i Terapii Psychiatrycznej a alus”  .C. w Miliczu, ul. M. Popernika 21,  56-300 Mi-
licz, tel. 071 383 19 42. 

 
 
   WICEPREZE  
    WDU OPRĘzOWEzO WE WROCŁAWIU 

   EWA BARNASZEWSKA 
 
 
 
 
 
 
Egzemplarze Kieżące i z lat uKiegłych oraz załączniki można naKywać: 

1) 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 zórze, 58-560 Jelenia zóra, ul. (irszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie OKsługi Urzędu, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

ZKiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w BiKliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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