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2572 

UCHWAŁA RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu uwarzaaiae odraczaaia i rozsładaaia 
aa  raty  aależaości  pieaiężaych  Powiatu  Kawieaaogórssiego  oraz  jego 
jedaostes  orgaaizacyjayche  do stórych  aie stosuje się przepisów ustawy – 

Ordyaacja podatsowae oraz wssazaaia orgaaów do tego uprawaioaych 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11  
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu 2amiennogórskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz Powiatu 2amiennogórskiego i jego jed-
nostek organizacyjnych jako wierzyciela z tytułu na-
leżności pieniężnych, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
Podatkowa, zwanych nadal „należnościami” wobec 
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości praw-
nej, zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2 

1. Należność może być umorzona w całości lub 
w części, jeżeli: 
1) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłuż-

nika, 
2) przemawiają za tym uzasadnione względy pu-

bliczne. 
2. Umorzenie należności w przypadku określonym 

w ust. 1 pkt 1 może nastąpić wyłącznie w oparciu 
o pisemny, udokumentowany w sposób określony 
w zał. do nin. uchwały wniosek dłużnika/ dłużni-
ków, a w przypadkach określonych w ust. 2 rów-
nież z inicjatywy wierzyciela. 

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności 
musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniają-
cym, które wykaże przesłanki umorzenia wymienio-
nych w ust. 4–5. 

4. Przesłanką umorzenia określoną w ust. 1 pkt 1 jest 
ustalenie w oparciu o przedłożone przez dłużnika 
dokumenty, że na skutek zdarzeń losowych (min. 
takich jak pożar, powódź, stan klęski żywiołowej, 
udokumentowana kradzież) nie jest on w stanie za-
bezpieczyć swoich podstawowych potrzeb życio-
wych, a w przypadku osoby prawnej spłata wierzy-
telności zagrażać będzie egzystencji tej osoby. 

5. Przesłanką umorzenia określoną w ust. 1 pkt 2 jest 
ustalenie w oparciu o protokół przygotowany przez 
służby finansowe, że koszty dochodzenia należno-
ści w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym 
przekraczają wartość wierzytelności lub wszczęcie 
i przeprowadzenie tych postępowań jest niemożli-
we lub niezasadne z powodu umorzenia postępo-
wania upadłościowego, zajęcia majątku w postę-
powaniu karnym lub też ustalenia, że dłużnik zmarł 
nie pozostawiając po sobie majątku lub żadnych 
spadkobierców.  

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w de-
cyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się ter-
min zapłaty pozostałej części należności. W razie 
niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa 
podlega uchyleniu, a porozumienie traci moc. 

7. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione 
w ust. 1 zachodzą, co do wszystkich dłużników. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się 
bez rozparzenia w przypadku, gdy nie spełnia on 
wymogów formalnych określonych w nin. uchwale.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/410/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 ust. 2, ust. 3, ust. 4 we 
fragmencie „w oparciu o przedłożone przez dłużnika 
dokumenty”, ust. 5 we fragmencie „w oparciu o pro-
tokół przygotowany przez służby finansowe’, ust. 6, 
ust. 8). 

§ 3 

1. Do umorzenia należności uprawniony jest: 
1) Dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyj-

nych powiatu, jeżeli wierzytelność nie przekra-
cza kwoty 1 000 zł, 

2) Zarząd Powiatu 2amiennogórskiego, jeżeli kwota 
należności wynosi od 1 001 zł do 5 000 zł,  

3) Zarząd Powiatu 2amiennogórskiego po zasię-
gnięciu opinii 2omisji Budżetu Rady Powiatu, je-
żeli kwota należności wynosi od 5 001 do 
10 000 zł, 

4) Zarząd Powiatu 2amiennogórskiego po uzyska-
niu zgody Rady Powiatu, jeżeli kwota należności 
przekracza 10 000 zł. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4/410/06 z dnia 2 sierpnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 pkt 3 
we fragmencie „po zasięgnięciu opinii 2omisji Bu-
dżetu Rady Powiatu”, pkt 4 we fragmencie „po 
uzyskaniu zgody Rady Powiatu”). 

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, 
rozumie się należność główną wraz z odsetkami 
ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek 
umownych należność główną wraz z odsetkami 
umownymi – ustalane na dzień wydania pozytyw-
nej decyzji. 

3. 2woty należności tego samego dłużnika wynikające 
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 
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§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi dyrektorzy/kierownicy jed-
nostek organizacyjnych powiatu i Zarząd Powiatu 
działając na zasadach określonych w § 3, na wnio-
sek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy 
zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć 
płatność całości lub części należności na raty na 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia 
złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć do-
kumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną 
wnioskodawcy wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4/ 
/410/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 4 ust. 1 zdanie pierwsze we fragmencie 
„w przypadkach uzasadnionych względami spo-
łecznymi lub gospodarczymi” i zdanie drugie). 

2. Od wierzytelności, których termin zapłaty odroczo-
no lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się 
50% odsetek ustawowych obowiązujących w dniu 
wydania pozytywnej decyzji. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości należności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, należność pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi lub umownymi. 

§ 5 

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich 
spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje: 
1) W odniesieniu do należności o charakterze admini-

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

sunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia. 

§ 6 

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności 
przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291). 

§ 7 

1. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu do informowania Zarządu 
Powiatu o podjętych decyzjach umorzenia należno-
ści i udzielonych ulgach w sprawozdaniach w ter-
minie do dnia 30 stycznia po zakończeniu każdego 
roku budżetowego, 

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do informowania 
Rady Powiatu o podjętych decyzjach umorzenia na-
leżności i udzielonych ulgach w sprawozdaniach z 
działalności Zarządu Powiatu do dnia 30 marca po 
zakończeniu każdego roku budżetowego. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
2amiennogórskiego. 

§ 9 

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

 ZBIGNIEW BEDNAREK 
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Załączais ar 1 do uchwały Rady 
Powiatu Kawieaaogórssiego z daia 
22 czerwca 2006 r. (poz. 2572) 

 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4/410/06 z dnia 2 sierpnia 
2006 r. stwierdzono nieważność załącznika nr 1). 
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2573 

UCHWAŁA RADY POWIATU W POWKOWICACH 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w  sprawie  zasad  i  trybu  uwarzaaiae  odraczaaia  lub  rozsładaaia  aa  
raty  aależaości   pieaiężaych   przysługujących  Powiatowi  Polsowicsiewue 

do stórych aie stosuje się przepisów ustawy – Ordyaacja podatsowa 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Polkowickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Należności pieniężne przysługujące Powiatowi Polko-
wickiemu mogą zostać: 
1) umorzone, 
2) rozłożone na raty, 
3) termin spłaty należności zostać odroczony – 

w całości lub części. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) decyzji – rozumie przez to oświadczenie woli 

uprawnionego ze względu na charakter należności 
podmiotu w sprawie umorzenia, odroczenia lub roz-
łożenia na raty należności, (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911--
1/408/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 2 pkt 1), 

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, 
osobą prawną oraz jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej, 

3) przeciętne wynagrodzenie – rozumie się przez to 
kwotę przeciętego wynagrodzenia miesięcznego 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” dla celów naliczania 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, 

4) należności pieniężnej – rozumie się przez to należ-
ności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- 
Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z później-
szymi zmianami ) przysługujące Powiatowi Polko-
wickiemu, 

5) wierzycielu – rozumie się przez to Powiat Polko-
wicki, w tym powiatowe jednostki organizacyjne. 

§ 3 

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w sto-
sunku do dłużników, jeżeli: 
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-

stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności lub postępowanie egzekucyjne okaza-
ło się bezskuteczne, 

2) dłużnik został wykreślony z rejestru przy jedno-
czesnym braku majątku, z którego można by eg-

zekwować należność, a odpowiedzialność z ty-
tułu należności nie przechodzi na osoby trzecie, 

3) dłużnik – osoba fizyczna zmarła nie pozostawia-
jąc żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości 
nie podlegające egzekucji na podstawie odręb-
nych przepisów albo pozostawił mienie, którego 
łączna wartość nie przekracza kwoty stanowią-
cej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w 
roku poprzedzającym umorzenie i równocześnie 
brak jest spadkobierców innych niż Skarb Pań-
stwa lub jednostka samorządu terytorialnego, 

4) sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub 
oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości z uwagi 
na niewystarczalność majątku nawet na zaspo-
kojenie kosztów postępowania, 

5) roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność 
główną uregulował w całości i wykazał, że jego 
sytuacja bytowa jest na tyle trudna, że spłata 
odsetek nie może odbyć się bez znacznego 
uszczerbku dla niego i jego rodziny. 

2. Jeżeli ściągnięcie całości należności zagraża waż-
nym interesom dłużnika, a w szczególności jego 
egzystencji, można umorzyć należność do wysoko-
ści 50% sumy należności głównej i odsetek. 

3. Umorzenie należność, za która opowiada solidarnie 
więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy oko-
liczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec 
wszystkich dłużników. 

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, 
określa się termin zapłaty pozostałej części należ-
ności. 

5. Umorzenie następuje z urzędu lub  na pisemny 
wniosek dłużnika. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-1/408/06 
z dnia 1 sierpnia 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 3 ust. 5 we fragmencie „lub pisemny”). 

§ 4 

1. Na wniosek dłużnika termin zapłaty należności mo-
że zostać odroczony lub zapłata tej należności może 
zostać rozłożona na raty, o ile przemawiają za tym 
względy społeczne lub gospodarcze. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-1/408/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 we fragmencie 
„... o ile przemawiają za tym względy społeczne 
i gospodarcze”). 
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2. Gdy od należności, która ma podlegać rozłożeniu na 
raty lub odroczeniu płatności przysługują odsetki za 
opóźnienie, rozłożenie zapłaty na raty lub odrocze-
nie płatności można uzależnić od uprzedniego uisz-
czenia przez dłużnika odsetek należnych do dnia 
rozłożenia należności głównej na raty lub odrocze-
nia. 

3. Wobec tej samej należności można dokonać rozło-
żenia na raty lub odroczenia płatności tylko jedno-
razowo. 

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub 
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 
zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do ozna-
czonego w decyzji terminu spłaty. 

5. Jeżeli dłużnik nie zapłaci którejkolwiek z rat do dnia 
płatności kolejnej raty lub nie spłaci należności 
w wyznaczonym terminie, niezapłacona reszta na-
leżności staje się wymagalna wraz z odsetkami od 
dnia rozłożenia należności na raty lub odroczenia. 

§ 5 

Warunkiem uzyskania ulgi, o której mowa w § 1, jest: 
1) przedłożenie dokumentów określających sytuację 

materialna i dochodową wg wzorów stanowiących 
załącznik nr 1 do uchwały, 

2) podpisanie stosownego porozumienia, które stano-
wi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6 

Organem uprawnionym do umarzania wierzytelności, 
odraczania terminów płatności lub rozkładania należ-
ności na raty jest zarząd powiatu. 
 
 
 

§ 7 

Zobowiązuje się zarząd powiatu do składania radzie 
powiatu sprawozdania o dokonanych umorzeniach, 
odroczeniach lub rozłożeniach na raty spłat należności 
zgodnie z załącznikiem nr 3 według stanu na dzień 
31 grudnia każdego roku kalendarzowego, wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły.  

§ 8 

Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przy-
padających jednostkom sektora finansów publicznych, 
których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty 
oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy. 

§ 9 

Uchyla się uchwałę nr XXIV/163/05 Rady Powiatu 
w Polkowicach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych przysługujących Powiato-
wi Polkowickiemu, do których nie stosuje się przepi-
sów ustawy – Ordynacja podatkowa.  

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. 

§ 11 

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

 ROMAN KOWALSKI 
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Załączais ar 1 do uchwały Rady 
Powiatu w Polsowicach z daia 
27 czerwca 2006 r. (poz. 2573) 
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Załączais ar 2 do uchwały Rady 
Powiatu w Polsowicach z daia 
27 czerwca 2006 r. (poz. 2573) 
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Załączais ar 3 do uchwały Rady 
Powiatu w Polsowicach z daia 
27 czerwca 2006 r. (poz. 2573) 
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2574 

UCHWAŁA RADY POWIATU W POWKOWICACH 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie przyjęcia losalaego prograwu wyrówaywaaia szaas edusacyjaych 
włodzieży powiatu polsowicsiego w rosu 2006 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 90t ust. 1 pkt 1 w związku 
z art. 90u ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) 
Rada Powiatu w Polkowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji lokalny program wyrówny-
wania szans edukacyjnych młodzieży powiatu polko-
wickiego w roku 2006. 

§ 2 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych młodzieży powiatu polkowickiego, pochodzącej 
z rodzin ubogich, uczęszczającej do szkół ponadgimna-
zjalnych kończących się maturą i motywowanie 
uczniów gimnazjów do podejmowania nauki w takich 
szkołach poprzez udzielanie pomocy materialnej na 
cele edukacyjne ze środków publicznych oraz podnie-
sienie wskaźnika wykształcenia średniego mieszkań-
ców powiatu polkowickiego. 

§ 3 

Program realizowany będzie w formie pieniężnej po-
mocy stypendialnej. 

§ 4 

1. Pieniężna pomoc stypendialna może być udzielona 
młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjal-
nych kończących się maturą, posiadającej stałe 
miejsce zameldowania na terenie powiatu polko-
wickiego, pochodzącej z rodzin, których dochód na 
jednego członka rodziny nie przekracza wysokości 
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 ze zm.) oraz osiągającej wyniki w nauce 
powyżej średniej ocen 3,0 na semestr.  

2. Pieniężna pomoc stypendialna obejmować będzie 
dofinansowanie następujących wydatków związa-
nych z edukacją: 
1) udział w zajęciach edukacyjnych organizowa-

nych przez macierzystą szkołę, w tym w wyjaz-
dach do teatru, kina, na wycieczki i obozy 
szkolne, 

2) udział w odpłatnych zajęciach edukacyjnych or-
ganizowanych poza szkołą, w tym nauka języ-
ków obcych, zajęcia artystyczne, naukowe 
i sportowe, 

3) podręczniki, książki i materiały biurowe oraz inne 
pomoce związane z procesem kształcenia, roz-
wijaniem zdolności i zainteresowań, 

4) zakup stroju i obuwia sportowego oraz wyposa-
żenia wymaganego przez szkołę lub innego or-
ganizatora zajęć edukacyjnych,  

5) pokrycie kosztów zakwaterowania, wynikają-
cych z pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania (bursa, internat, stancja), 

6) wykup usług związanych z transportem na zaję-
cia szkolne i udziałem w innych zajęciach edu-
kacyjnych. 

§ 5 

Ustala się następujące zadania do realizacji: 
1) zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych mediach i na 

tablicach informacyjnych urzędów gmin oraz 
w szkołach i placówkach w sprawie możliwości 
ubiegania się o pomoc stypendialną na cele eduka-
cyjne ze środków publicznych wraz z określeniem 
warunków jakie należy spełniać, by pomoc tę uzy-
skać, 

2) zebranie wniosków złożonych przez rodziców 
uczniów lub uczniów pełnoletnich, 

3) weryfikacja wniosków pod względem formalnym 
(poświadczenie zameldowania, zaświadczenie 
o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej koń-
czącej się maturą oraz o osiągniętej średniej ocen 
w ostatnim semestrze (w przypadku uczniów roz-
poczynających naukę w I klasie – średnia ocen ze 
świadectwa ukończenia gimnazjum), zaświadczenie  
o dochodach przypadających na członka rodziny, 
nie wyższych niż kryterium dochodowe określone 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 
ze zm.) i wysokości świadczeń o charakterze so-
cjalnym, pisemne zobowiązanie się wnioskodawcy 
do wydatkowania stypendium na cele edukacyjne 
zgodnie z katalogiem wydatków objętych dofinan-
sowaniem opisanym w rubryce wyżej), 

4) podjęcie decyzji o przyznaniu stypendiów na okres 
od maja do czerwca oraz od września do grudnia 
2006 r., 

5) wypłata stypendiów, 
6) rozliczenie dotacji. 
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§ 6 

1. Stypendium przyznaje Starosta Polkowicki.  
2. Zarząd Powiatu w Polkowicach określi szczegółowy 

sposób i tryb przyznawania i wypłacania stypen-
diów, wzór wniosku oraz sposób ustalania pienięż-
nej pomocy stypendialnej w zależności od sytuacji 
materialnej młodzieży i wyników w nauce. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-1/385/06 z dnia 25 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 2). 

 
 
 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Polkowicach. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ROMAN KOWALSKI 

 
 
 

2575 

UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W AAWORZE 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie  uchwaleaia  wiejscowego  plaau  zagospodarowaaia przestrzea-
aego wiasta Aawora w obrębie Starego Aawora i Osiedla Słowiańssiego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
w związku z uchwałą nr XVI/100/03 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 
10 września 2003 r., po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jawor, Rada Miejska w Jaworze uchwala: 

 
 

§ 1 

Przedwiot uchwały 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jawora w obrębie Starego 
Jawora i Osiedla Słowiańskiego.  

2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego są:  
1) część tekstowa planu stanowiąca treść uchwa-

ły, 
2) cześć graficzna sporządzona z wykorzystaniem 

urzędowych kopii map zasadniczych zawierającą 
rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 1, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu – załącznik nr 2, 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych – za-
łącznik nr 3. 

§ 2 

Osreśleaie terwiaologii 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1. plaaie – należy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie: Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego 
w granicach określonych na załączniku nr 1,  

2. rysuasu plaau – należy przez to rozumieć rysunek 
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2 000, 

3.. usługach sowercyjaych – należy przez to rozumieć 
obiekty usługowe, w których prowadzone działal-
ności nastawione są na zysk i dochód wraz z bu-
dynkami towarzyszącymi związanymi z ich obsługą, 

4. usługach publiczaych – należy przez to rozumieć 
obiekty usługowe realizowane dla celów publicz-
nych w rozumieniu przepisów szczególnych wraz 
z budynkami towarzyszącymi związanymi z ich ob-
sługą, 

5. zabudowie wieszsaaiowej jedaorodziaaej – należy 
przez to rozumieć budynek mieszkalny jednoror-
dzinny, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu  mieszkalnego i lokalu użytkowego o po-
wierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi oraz obiektami małej 
architektury. W lokalu użytkowym dopuszcza się 
lokalizacje usług handlu, gastronomii, typu gabine-
ty, biura, pracownie itp.,  

6. zabudowie wieszsaaiowej wielorodziaaej – należy 
przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzin-
ny wraz z obiektami małej architektury służącymi 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: pia-
skownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 

7. obiestach i urządzeaiach iafrastrustury techaiczaej 
– należy  przez  to  rozumieć  obiekty  i  urządzenia 
zapewniające    możliwość    użytkowania   obiektu 
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zgodnie z przeznaczeniem jak sieci: wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, telekomuni-
kacyjne, do oczyszczania lub gromadzenia ście-
ków, śmietniki, place postojowe, garaże, ogrodze-
nia  oraz dojścia i dojazdy do obiektów budowla-
nych, ścieżki piesze i rowerowe, 

  8. liaii zabudowy obowiązującej – należy przez to 
rozumieć linie posadowienia najdalej wysuniętej 
ściany frontowej budynku mieszkalnego, usługo-
wego lub styczna do najdalej wysuniętej krawędzi 
elewacji frontowej budynku, którą elementy zabu-
dowy nie mogą przekraczać powyżej odległości 
dopuszczalnych wynoszących dla okapów, gzym-
sów nie więcej niż 0,5 dla balkonów, wykuszy, 
galerii, tarasów, schodów zewnętrznych nie wię-
cej niż 2,5 m. Obowiązująca linia zabudowy jest 
jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy dla 
pozostałych obiektów budowlanych, 

  9. liaii zabudowy aieprzesraczalaej – należy przez to 
rozumieć linie, którą elementy zabudowy nie mogą 
przekraczać powyżej odległości dopuszczalnych 
wynoszących dla okapów, gzymsów nie więcej 
niż 0,5 dla balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, 
schodów zewnętrznych nie więcej niż 2,5 m,  

10. froacie działsi – należy przez to rozumieć część 
działki budowlanej, która przylega do drogi, z któ-
rej odbywa się główny wjazd lub wejście na dział-
kę, 

11. dachu płassiw – należy przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia połaci dachowej do 150, 

12. powierzchai zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnie zabudowy, w tym utwardzone na-
wierzchnie w stosunku do powierzchni działki,  

13. powierzchai biologiczaie czyaaej – należy przez to 
rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz 
wodę powierzchniową na działce, 

14. wysosości zabudowy – należy przez to rozumieć 
wysokość mierzoną od poziomu terenu przed 
głównym wejściem do budynku do najwyżej poło-
żonej krawędzi dachu (kalenicy), 

15. przepisach szczególaych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branżowe, 

16. tereaie o ograaiczoayw użytsowaaiu – należy 
przez to rozumieć teren wyznaczony dla ochrony 
obiektu, w obrębie którego obowiązuje prowadze-
nie działań w uzgodnieniu z właścicielem lub za-
rządcą chronionego obiektu,  

17. staadardach jasości środowissa – należy przez to 
rozumieć zakres wymagań dotyczących ochrony 
środowiska w tych ochrony powietrza, wody, gle-
by lub ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami 
lub polami elektromagnetycznymi określonych 
w przepisach szczególnych. 

§ 3 

Przezaaczeaie i zasady zagospodarowaaia tereaów 

1. MN1 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący oraz 
w zabudowie bliźniaczej,  

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z ry-

sunkiem planu,  
b) dopuszcza się lokalizacje budynku ścianą ze-

wnętrzną bez otworów na granicy działki są-
siedniej, jeżeli planowana inwestycja spełnia 
wymogi przepisów szczególnych oraz intere-
sów osób trzecich w zakresie dopływu świa-
tła dziennego do pomieszczeń przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, 

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m. 
W przypadku rozbudowy budynku istniejące-
go dopuszcza się ustalenie wysokości mak-
symalnie do kalenicy lub górnej krawędzi 
elewacji budynku rozbudowywanego,  

d) geometria dachu – w elewacji frontowej ist-
niejących budynków mieszkalnych obowiązu-
je zachowanie geometrii dachów spadzistych, 
dla nowo realizowanych lub modernizowa-
nych budynków obowiązują dachy dwuspa-
dowe o kącie nachylenia połaci dachowej 
min. 400 maks. 480 kryte dachówką w kolo-
rze ceglastym lub brązowym, dla budynków 
gospodarczych i garażowych dopuszcza się 
dachy płaskie. W przypadku rozbudowy bu-
dynku istniejącego dopuszcza się ustalenie 
kąta nachylenia i układu połaci dachowych 
oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do budyn-
ku rozbudowywanego,  

e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%. 

2. MN2 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący oraz 
w zabudowie bliźniaczej, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z ry-

sunkiem planu,  
b) dopuszcza się lokalizacje budynków ścianą 

zewnętrzną bez otworów na granicy działki 
sąsiedniej, jeżeli planowana inwestycja speł-
nia wymogi przepisów szczególnych oraz nie 
narusza interesów osób trzecich w zakresie 
dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m. 
W przypadku rozbudowy budynku istniejące-
go dopuszcza się ustalenie wysokości mak-
symalnie do kalenicy lub górnej krawędzi 
elewacji budynku rozbudowywanego, 
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d) geometria dachu – w elewacji frontowej ist-
niejących budynków mieszkalnych obowiązu-
je zachowanie geometrii dachów spadzistych, 
dla nowo realizowanych lub modernizowa-
nych budynków obowiązują dachy dwuspa-
dowe o kącie nachylenia połaci dachowej 
min. 400 maks. 480 kryte dachówką w kolo-
rze ceglastym lub brązowym, dla budynków 
gospodarczych i garażowych dopuszcza się 
dachy płaskie. W przypadku rozbudowy bu-
dynku istniejącego dopuszcza się ustalenie 
kąta nachylenia i układu połaci dachowych 
oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do budyn-
ku rozbudowywanego,  

e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%.  

3. MN3 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący oraz 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z ry-

sunkiem planu,  
b) wysokość zabudowy – maksymalnie 9,0 m,  
c) geometria dachu – obowiązują  dachy dwu 

lub wielospadowe, symetryczne o kącie na-
chylenia połaci dachowej min. 350 maks. 480, 
kryte dachówką w kolorze ceglasty, brązo-
wym lub szarym. Przy realizacji ganków, za-
daszeń, garaży, budynków gospodarczych, 
obiektów infrastruktury technicznej dopusz-
cza się dachy płaskie,  

d) szerokość elewacji frontowej – maks. 
18,0 m, 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%,  
g) ustala się obowiązek skablowania kolidują-

cych odcinków napowietrznych linii elektro-
energetycznych z planowaną zabudową.  

4. MN4 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący oraz 
w zabudowie bliźniaczej, 

b) dopuszcza się przeznaczenie budynków na 
usługi oraz realizacje nowych budynków 
usługowych dla potrzeb prowadzonej działal-
ności gospodarczej o charakterze usługi, ob-
sługi, drobnej wytwórczości i rzemiosła,   

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-

cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca i nieprzekra-

czalna – zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m. 

W przypadku rozbudowy budynku istniejące-
go dopuszcza się ustalenie wysokości mak-
symalnie do kalenicy lub górnej krawędzi 
elewacji budynku rozbudowywanego, 

c) dopuszcza się lokalizacje budynków ścianą 
zewnętrzną bez otworów na granicy działki 
sąsiedniej, jeżeli planowana inwestycja speł-
nia wymogi przepisów szczególnych oraz nie 
narusza interesów osób trzecich w zakresie 
dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

d) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-
spadowe, symetryczne o kącie nachylenia 
połaci dachowej min. 400 maks. 480, kryte 
dachówką w kolorze ceglastym lub brązo-
wym. W przypadku rozbudowy budynku ist-
niejącego dopuszcza się ustalenie kąta nachy-
lenia dachu, układu połaci dachowych oraz 
rodzaju pokrycia odpowiednio do budynku 
rozbudowywanego. Przy realizacji ganków, 
zadaszeń, garaży, obiektów infrastruktury 
technicznej dopuszcza się dachy płaskie, 

e) szerokość elewacji frontowej – maks. 
18,0 m, 

f) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%. 

5. MN5 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący oraz 
w zabudowie bliźniaczej, 

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych, w tym budynki miesz-
kalne jednorodzinne wolno stojące, budynki 
gospodarcze, garażowe i inwentarskie dla 
chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie 
większej niż 30 dużych jednostek przelicze-
niowych inwentarza (DJP),  

c) dopuszcza się przeznaczenie budynków na 
usługi oraz realizacje nowych budynków 
usługowych dla potrzeb prowadzonej działal-
ności gospodarczej o charakterze usługi, ob-
sługi, drobnej wytwórczości i rzemiosła,   

d) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
b) dopuszcza się lokalizacje budynków ścianą 

zewnętrzną bez otworów na granicy działki 
sąsiedniej, jeżeli planowana inwestycja speł-
nia wymogi przepisów szczególnych oraz nie 
narusza interesów osób trzecich w zakresie 
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dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m. 
W przypadku rozbudowy budynku istniejące-
go dopuszcza się ustalenie wysokości mak-
symalnie do kalenicy lub górnej krawędzi 
elewacji budynku rozbudowywanego,  

d) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-
spadowe, symetryczne o kącie nachylenia 
połaci dachowej min. 400 maks. 480, kryte 
dachówką w kolorze ceglastym lub brązo-
wym. W przypadku rozbudowy budynku ist-
niejącego dopuszcza się ustalenie kąta nachy-
lenia dachu, układ połaci dachowych oraz ro-
dzaju pokrycia odpowiednio do budynku roz-
budowywanego. Przy realizacji ganków, za-
daszeń, garaży, obiektów infrastruktury 
technicznej dopuszcza się dachy płaskie,  

e) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie  
18,0 m, 

f) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%. 

6. MN6 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący oraz 
w zabudowie bliźniaczej, 

b) dopuszcza się przeznaczenie budynków na 
usługi oraz realizacje nowych budynków 
usługowych dla potrzeb prowadzonej działal-
ności gospodarczej o charakterze usługi, ob-
sługi, drobnej wytwórczości i rzemiosła, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) dopuszcza się lokalizacje budynków ścianą 

zewnętrzną bez otworów na granicy działki 
sąsiedniej, jeżeli planowana inwestycja nie 
narusza przepisów szczególnych interesów 
osób trzecich w zakresie dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, 

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m. 
W przypadku rozbudowy budynku istniejące-
go dopuszcza się ustalenie wysokości mak-
symalnie do kalenicy lub górnej krawędzi 
elewacji budynku rozbudowywanego,   

c) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-
skie lub spadziste, dla dachów spadzistych 
obowiązują dachy dwuspadowe, symetryczne 
o kącie nachylenia połaci dachowej min. 400 
maks. 600, kryte dachówką w kolorze cegla-
stym lub brązowym  W przypadku rozbudo-
wy budynku istniejącego dopuszcza się usta-
lenie kąta nachylenia dachu, układ połaci da-
chowych oraz rodzaju pokrycia odpowiednio 
do budynku rozbudowywanego, 

d) szerokość elewacji frontowej – 18,0 m, 
e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40%.  

7. MN7 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący,  

b) dopuszcza się zachowanie dotychczasowej 
działalności gospodarczej z możliwością jej 
kontynuacji, przy jednoczesnym ograniczeniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko 
do granic zainwestowanej działki w odniesie-
niu do hałasu, wibracji, zanieczyszczenie po-
wietrza atmosferycznego,  

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
b) wysokość zabudowy – maksymalnie 9,0 m,  
c) geometria dachu – obowiązują dachy dwu 

lub wielospadowe, symetryczne o kącie na-
chylenia połaci dachowej min.350 maks. 480, 
kryte dachówką w kolorze ceglastym, brą-
zowym lub szarym. W przypadku rozbudowy 
budynku istniejącego dopuszcza się ustalenie 
kąta nachylenia i układu połaci dachowych 
oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do budyn-
ku rozbudowywanego. Przy realizacji gan-
ków, zadaszeń, garaży, budynków gospodar-
czych dopuszcza się dachy płaskie,  

d) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie 
16,0 m, 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%. 

8. MN8 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący lub 
w zabudowie bliźniaczej, 

b) dopuszcza się realizacje usług służących za-
spokojeniu potrzeb mieszkańców osiedla typu 
(np. sklep, szewc, zegarmistrz itp.), 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku realiza-
cji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
b) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m,  
c) geometria dachu – obowiązują dachy dwu 

lub wielospadowe, symetryczne, o kącie na-
chylenia połaci dachowej min.350 maks. 480, 
kryte dachówką w kolorze ceglastym, brą-
zowym lub szarym. Przy realizacji ganków, 
zadaszeń, garaży, budynków gospodarczych 
dopuszcza się dachy płaskie,  
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d) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie 
18,0 m, 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%.  
  9. MN9 – terea zabudowy wieszsaaiowej jedaoro-

dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ro-
zumiana jako budynek wolno stojący,  

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku reali-
zacji nowej zabudowy oraz przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m. 

W przypadku rozbudowy budynku istnieją-
cego dopuszcza się ustalenie wysokości 
maksymalnie do kalenicy lub górnej krawę-
dzi elewacji budynku rozbudowywanego, 

c) geometria dachu – obowiązują  dachy dwu-
spadowe, symetryczne o kącie nachylenia 
połaci dachowej min.400 maks. 480, kryte 
dachówką w kolorze ceglastym, brązowym 
lub szarym. W przypadku rozbudowy bu-
dynku istniejącego dopuszcza się ustalenie 
kąta nachylenia i układu połaci dachowych 
oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do bu-
dynku rozbudowywanego. Przy realizacji 
ganków, zadaszeń, garaży, budynków go-
spodarczych dopuszcza się dachy płaskie,  

d) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%. 

10. RM – terea zabudowy zagrodowej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa zagrodowa w rodzinnych gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych, w tym budynki mieszkalne jednoro-
dzinne wolno stojące, budynki gospodarcze, 
garażowe i inwentarskie dla chowu lub ho-
dowli zwierząt, w liczbie nie większej niż 
30 dużych jednostek przeliczeniowych in-
wentarza (DJP) , 

b) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną rozumianą jako budynek wolno 
stojący oraz w zabudowie bliźniaczej, 

c) dopuszcza się adaptacje istniejących budyn-
ków na lokale mieszkalne, usługi oraz reali-
zacje nowej zabudowy usługowej dla po-
trzeb prowadzonej działalności gospodarczej 
o charakterze usługi, obsługi, drobnej wy-
twórczości i rzemiosła, 

d) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku reali-
zacji nowej zabudowy oraz przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy  budynków istniejących: 
a) linia zabudowy obowiązująca – zgodnie 

z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się lokalizacje budynku ścianą 
zewnętrzną bez otworów na granicy działki 
sąsiednie, jeżeli planowana inwestycja nie 
narusza przepisów szczególnych oraz inte-
resów osób trzecich w zakresie dopływu 
światła dziennego do pomieszczeń przezna-
czonych na pobyt ludzi, 

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 
12,0 m, 

d) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-
spadowe, symetryczne o kącie nachylenia 
połaci dachowej min. 400 maks. 600, kryte 
dachówką w kolorze ceglastym, brązowym. 
W przypadku rozbudowy budynku istnieją-
cego dopuszcza się ustalenie kąta nachyle-
nia i układu połaci dachowych oraz rodzaju 
pokrycia odpowiednio do budynku rozbu-
dowywanego. Przy realizacji ganków, zada-
szeń, garaży dopuszcza się dachy płaskie,  

e) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%.  

11. MW1 – terea zabudowy wieszsaaiowej wieloro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza się lokalizacje obiektów z prze-

znaczeniem na usługi komercyjne i publiczne 
towarzyszące funkcji mieszkaniowej, w tym 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-
żowej do 200 m2, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia  zabudowy – maks. 80%, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – maksymalnie do wy-

sokości istniejącej zabudowy,  
d) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-

skie lub spadziste. W przypadku dachów 
spadzistych obowiązuje pokrycie dachówką 
lub materiałami dachówkopodobnymi w ko-
lorze ceglastym, szarym lub  brązowym. 

12. MW2 – terea zabudowy wieszsaaiowej wieloro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza się lokalizacje usług w parterach 

budynków mieszkalnych oraz realizacje 
obiektów z przeznaczeniem na usługi ko-
mercyjne i publiczne towarzyszących funkcji 
mieszkaniowej, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedażowej do 1000 m2, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 

12,0 m,  
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d) geometria dachu – obowiązują  dachy dwu 
lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 
dachowej min. 350 maks. 500 kryte da-
chówką lub materiałami o fakturze podobnej 
w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym. 
Przy realizacji zadaszeń, garaży dopuszcza 
się dachy płaskie. 

13. MW3 – terea zabudowy wieszsaaiowej wieloro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza się realizacje zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w zabudowie szere-
gowej,   

c) dopuszcza się lokalizacje usług w parterach 
budynków mieszkalnych oraz realizacje 
obiektów z przeznaczeniem na usługi ko-
mercyjne i publiczne towarzyszących funkcji 
mieszkaniowej, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedażowej do 1000 m2, 

d) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
mieszkaniowej zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 

12,0 m,  
d) geometria dachu – obowiązują  dachy dwu 

lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 
dachowej min. 350 maks. 500 kryte da-
chówką w kolorze ceglastym, szarym lub 
brązowym. Przy realizacji ganków, zada-
szeń, garaży dopuszcza się dachy płaskie. 

14. MW4 – terea zabudowy wieszsaaiowej wieloro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej. 
2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 

12,0 m. W przypadku rozbudowy budynku 
istniejącego dopuszcza się ustalenie wyso-
kości maksymalnie do kalenicy lub górnej 
krawędzi elewacji budynku rozbudowywa-
nego, 

d) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-
spadowe, symetryczne o kącie nachylenia 
połaci dachowej min. 400 maks. 500 kryte 
dachówką w kolorze ceglastym lub brązo-
wym. W przypadku rozbudowy budynku 
istniejącego dopuszcza się ustalenie kąta 
nachylenia i układu połaci dachowych oraz 
rodzaju pokrycia odpowiednio do budynku 
rozbudowywanego. Przy realizacji ganków, 
zadaszeń, garaży, budynków gospodarczych 
dopuszcza się dachy płaskie, 

e) dopuszcza się lokalizacje budynków gara-
żowych, gospodarczych dla potrzeb osób 
mieszkających w budynku wielorodzinnym 
o ujednoliconej formie architektonicznej. 

15. MW5 – terea zabudowy wieszsaaiowej wieloro-
dziaaej 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) dopuszcza się lokalizacje obiektów z prze-

znaczeniem na usługi komercyjne i publiczne 
towarzyszące funkcji mieszkaniowej, w tym 
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-
żowej do 200 m2, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i  zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – maksymalnie do wy-

sokości istniejącej zabudowy, 
d) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-

skie lub spadziste o kącie nachylenia połaci 
dachowej maks. 500, kryte dachówką 
w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym. 

16. P1 – terea obiestów produscyjayche ssładów 
i wagazyaów 
1) Przeznaczenie: 

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny 
w tym związane z funkcjonowaniem cie-
płowni, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
budynków oraz lokalizacje nowych obiektów 
z przeznaczeniem na usługi komercyjne, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – obowią-

zuje zachowanie warunków lokalizacji zabu-
dowy przy linii kolejowej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi oraz zapisami planu, 

b) powierzchnia  zabudowy – maks. 80%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

17. P2 – terea obiestów produscyjayche ssładów 
i wagazyaów 
1) Przeznaczenie: 

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 
w tym związane z funkcjonowaniem cu-
krowni „Jawor”, 

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 
budynków oraz lokalizacje nowych obiektów 
z przeznaczeniem na usługi komercyjne, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznych, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku bu-
dowy, rozbudowy, przebudowy: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 

14,0 m. Nie dotyczy obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej typu: kominy, 
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maszty, wieże. W przypadku rozbudowy 
budynku istniejącego dopuszcza się ustale-
nie wysokości maksymalnie do kalenicy lub 
górnej krawędzi elewacji budynku rozbudo-
wywanego,  

b) obowiązuje zachowanie odległości zabudo-
wy od linii kolejowej zgodnie z zapisami pla-
nu oraz przepisami szczególnymi, 

c) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

18. P3 – terea obiestów produscyjayche ssładów 
i wagazyaów 
1) Przeznaczenie: 

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 
b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej,  
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaź-

nikowych telekomunikacji, w tym na kon-
strukcjach wieżowych, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 

14,0 m. Nie dotyczy obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej oraz urządzeń prze-
kaźnikowych telekomunikacji,  

b) obowiązuje zachowanie odległości zabudo-
wy od linii kolejowej zgodnie z zapisami pla-
nu oraz przepisami szczególnymi, 

c) powierzchnia zabudowy – maks. 60%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

40%.  

19. P4 – terea obiestów produscyjayche ssładów 
i wagazyaów 
1) Przeznaczenie: 

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 
b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, 
2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie odległości zabudo-

wy od linii kolejowej zgodnie z zapisami pla-
nu oraz przepisami szczególnymi, 

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 
14,0 m, wysokość mierzona od poziomu te-
renu przed głównym wejściem do budynku 
do najwyżej położonej krawędzi dachu. Nie 
dotyczy obiektów budowlanych typu: komi-
ny, maszty, wieże,  

c) powierzchnia zabudowy – maks. 80% po-
wierzchni terenu, w tym utwardzone na-
wierzchnie, 

d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni terenu. 

20. U1 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne i publiczne, w tym obiek-
ty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 
1000 m2, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń związanych z rozbudową ciepłowni, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m. Nie dotyczy obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej typu: kominy, 
maszty, wieże, 

b) powierzchnia  zabudowy – maks. 80%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

21. U 2 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne i publiczne,  
b) dopuszcza się przeznaczenie terenu na miej-

sca postojowe i parkingowe, 
c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, 
2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) przy planowaniu inwestycji należy uwzględ-

nić występujące uwarunkowania i ograni-
czenia wynikające z przebiegu sieci infra-
struktury technicznej, 

b) obowiązuje zachowanie odległości zabudo-
wy od linii kolejowej zgodnie z zapisami pla-
nu oraz przepisami szczególnymi, 

c) wysokość zabudowy – należy dostosować 
do warunków wynikających przebiegu sieci 
elektroenergetycznej, 

d) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

22. U 3 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne i publiczne, w tym obiek-
ty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 
1000 m2, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m, 
c) geometria dachu zabudowy usługowej, 

obiektów infrastruktury technicznej – do-
puszcza się dachy płaskie lub spadziste,  

d) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

23. U 4 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne i publiczne, w tym obiek-
ty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 
1000 m2, 

b) dopuszcza się lokalizacje stacji paliw oraz 
obiektów i urządzeń związanych z obsługą 
pojazdów, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
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a) linia zabudowy nieprzekraczalna – obowią-
zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
publicznej zgodnie z przepisami szczególny-
mi, 

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 
12,0 m, 

c) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-
skie lub spadziste, 

d) powierzchnia  zabudowy – maks. 80% po-
wierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20% powierzchni terenu. 

24. U 5 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi sportu i rekreacji, w tym budynek 
pływalni, boiska sportowe, korty tenisowe 
itp., 

b) dopuszcza się lokalizacje usług komercyj-
nych i publicznych, w tym obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedażowej do 
1000 m2, 

c) dopuszcza się lokalizacje zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej,  

d) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie odległości od linii 

kolejowej zgodnie z przepisami szczególny-
mi, 

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 
12,0 m, 

c) geometria dachu dla budynków usługo-
wych, obiektów infrastruktury technicznej – 
dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste,  

d) geometria dachu dla budynków mieszkal-
nych – obowiązują dachy dwu lub wielo-
spadowe, symetryczne o kącie nachylenia 
połaci dachowej min. 350 maks. 450, kryte 
dachówką lub materiałami o fakturze da-
chówkopodobnej w kolorze ceglastym, sza-
rym lub brązowym, 

e) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

25. U 6 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedażowej do 200 m2,  

b) dopuszcza się lokalizacje zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m, 
b) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-

spadowe kryte dachówką w kolorze cegla-
stym lub brązowym o kącie nachylenia po-
łaci dachowych min. 400 maks. 500. 
W przypadku rozbudowy budynku istnieją-

cego oraz przy realizacji ganków, zadaszeń, 
garaży dopuszcza się dachy płaskie. 

c) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

26. U 7 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi publiczne, w tym obiekty szkolne 
wraz urządzeniami sportu i rekreacji, 

b) dopuszcza się adaptacje budynku na lokale 
mieszkalne,  

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie do wy-

sokości istniejącego budynku szkolnego, 
b) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

27. U 8 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedażowej do 1000 m2  

b) dopuszcza się lokalizacje zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w części budynku 
powyżej parteru, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m, 
b) geometria dachu – obowiązują dachy dwu 

lub wielospadowe kryte dachówką w kolo-
rze ceglastym, lub brązowym o kącie nachy-
lenia połaci dachowych min. 400 maks. 500. 
W przypadku rozbudowy budynku istnieją-
cego oraz przy realizacji ganków, zadaszeń, 
garaży dopuszcza się dachy płaskie,  

c) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

28. U 9 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) obiekty i urządzenia rekreacyjno-wypo-
czynkowe oraz dla obsługi i organizacji im-
prez masowych, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej ar-
chitektury, urządzenie placów, ścieżek,  
dróg dojazdowych,  

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m, 
b) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%.  

29. U 10 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi publiczne i komercyjne, w tym obiek-
ty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 
600 m2, 
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b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wiązuje zachowanie warunków lokalizacji 

zabudowy od linii kolejowej zgodnie z prze-
pisami szczególnymi,  

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 9,0 m, 
c) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-

skie lub spadziste,  
d) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

30. U 11 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedażowej do 400 m2 

b) dopuszcza adaptacje budynków na lokale 
mieszkalne, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie warunków lokaliza-

cji zabudowy od linii kolejowej zgodnie 
z przepisami szczególnymi,  

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 
12,0 m, 

c) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-
skie lub spadziste, 

d) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

31. U 12 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi publiczne, 
b) dopuszcza adaptacje budynku na lokale 

mieszkalne oraz usługi komercyjne, 
c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, 
2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m, 
b) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-

skie lub spadziste. Dla dachów spadzistych 
obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze 
ceglastym lub brązowym,  

c) powierzchnia  zabudowy – maks. 80%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

32. U 13 – terea zabudowy usługowej 
1) Przeznaczenie: 

a) usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedażowej do 400 m2 

b) dopuszcza lokalizacje zabudowy produkcyj-
nej oraz składy i magazyny, 

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w tym 
obiektów i urządzeń dla potrzeb gospodarki 
wodnościekowej,  

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy – maksymalnie 
12,0 m, 

b) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-
skie lub spadziste. Dla dachów spadzistych 
obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze 
ceglastym lub brązowym, 

c) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%. 

33. RU1 – terea obsługi produscji w gospodarstwach 
rolayche hodowlaaych 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa produkcyjna dla produkcji rolni-
czej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, 
składy, magazyny związane z działalnością 
rolniczą, hodowlaną,  

b) dopuszcza się adaptacje budynków na loka-
le mieszkalne i usługi oraz realizacje zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej dla potrzeb 
rolnictwa, 

c) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infra-
struktury technicznej,  

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbu-
dowy budynków istniejących lub realizacji no-
wej zabudowy: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m. Nie dotyczy urządzeń związanych 
bezpośrednio  produkcją rolniczą typu: silo-
sy. W przypadku rozbudowy budynku istnie-
jącego dopuszcza się ustalenie wysokości 
maksymalnie do kalenicy lub górnej krawę-
dzi elewacji budynku rozbudowywanego, 

b) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%, 
d) geometria dachów – obowiązują dachy 

dwuspadowe, symetryczne kryte dachówką 
w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym 
o kacie nachylenia połaci dachowej min. 400 
maks. 500. W przypadku rozbudowy budyn-
ku istniejącego dopuszcza się ustalenie kąta 
nachylenia dachu, układu połaci dachowych 
oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do bu-
dynku rozbudowywanego. 

34. RU2 – terea obsługi produscji w gospodarstwach 
rolayche hodowlaaych 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa produkcyjna służąca produkcji 
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożyw-
czemu, składy, magazyny dla potrzeb go-
spodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych, 

b) dopuszcza się adaptacje budynków na loka-
le mieszkalne i usługi oraz realizacje zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej dla potrzeb 
rolnictwa,  

c) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infra-
struktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku reali-
zacji nowej zabudowy oraz przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy budynków istniejących: 
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a) powierzchnia zabudowy – maks. 80% po-
wierzchni, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20%,  

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 
 m. Nie dotyczy urządzeń związanych bez-
pośrednio produkcją rolniczą typu: silosy, 

d) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-
spadowe, symetryczne kryte dachówką 
w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym 
o kacie nachylenia połaci dachowej min. 400 
maks. 500. W przypadku rozbudowy budyn-
ku istniejącego dopuszcza się ustalenie kąta 
nachylenia dachu, układu połaci dachowych 
oraz  rodzaju pokrycia odpowiednio do bu-
dynku rozbudowywanego. 

35. RU3 – terea obsługi produscji w gospodarstwach 
rolayche hodowlaaych  
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa produkcyjna służąca produkcji 
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożyw-
czemu, składy, magazyny dla potrzeb go-
spodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych, 

b) dopuszcza się adaptacje budynków na loka-
le mieszkalne i usługi oraz realizacje zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej dla potrzeb 
rolnictwa,  

c) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infra-
struktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku reali-
zacji nowej zabudowy oraz przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80% po-

wierzchni, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m. Nie dotyczy urządzeń związanych 
bezpośrednio produkcją rolniczą typu: silo-
sy, 

d) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-
spadowe, symetryczne kryte dachówką 
w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym 
o kacie nachylenia połaci dachowej min. 400 
maks. 500. W przypadku rozbudowy budyn-
ku istniejącego dopuszcza się ustalenie kąta 
nachylenia dachu, układu połaci dachowych 
oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do bu-
dynku rozbudowywanego. 

36. RU4 – terea obsługi produscji w gospodarstwach 
rolayche hodowlaaych 
1) Przeznaczenie: 

a) zabudowa produkcyjna służąca produkcji 
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożyw-
czemu, składy, magazyny dla potrzeb go-
spodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych, 

b) dopuszcza się adaptacje budynków na loka-
le mieszkalne i usługi oraz realizacje zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej dla potrzeb 
rolnictwa,  

c) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infra-
struktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku reali-
zacji nowej zabudowy oraz przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80% po-

wierzchni, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

20%,  
c) wysokość zabudowy – maksymalnie 

12,0 m. Nie dotyczy urządzeń związanych 
bezpośrednio produkcją rolniczą typu: silo-
sy, 

d) geometria dachu – dopuszcza się dachy pła-
skie lub spadziste, w przypadku dachów 
spadzistych obowiązuje maksymalny kąt 
nachylenia połaci dachowych 500, pokrycie 
dachu dachówką lub materiałami dachów-
kopodobnymi w kolorze ceglastym lub brą-
zowym.  

37. R – tereay rolaicze 
1) Przeznaczenie: 

a) grunty rolne w rozumieniu przepisów usta-
wy o ochronie gruntów rolnych z zakazem 
zabudowy wchodzącymi w skład gospo-
darstw rolnych budynkami mieszkalnymi 
oraz innymi budynkami i urządzeniami słu-
żącymi produkcji rolniczej oraz przetwór-
stwu rolno-spożywczemu, budynkami 
i urządzeniami służącymi bezpośrednio do 
produkcji rolniczej uznanej za dział specjal-
ny, stosownie do przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb 
rolnictwa i mieszkańców wsi. 

38. R1 – tereay rolaicze 
1) Przeznaczenie – grunty rolne określone w prze-

pisach szczególnych z zakazem zabudowy, 
stanowiące rezerwę terenu pod drogę krajową 
klasy „S” – ekspresowa Szczecin-Legnica-2a-
mienna Góra-Lubawka do czasu realizacji inwe-
stycji zgodnie z przepisami szczególnymi do-
puszcza się rolnicze wykorzystanie terenu. Przy 
skrzyżowaniu z ulicą Cukrowniczą przewiduje 
się docelowo dwupoziomowy przejazd górą 
nad drogą ekspresową (bez łącznic). Połączenie 
z drogą krajową nr 3 nastąpi poprzez węzeł. 
Przy projektowaniu drogi ekspresowej w miej-
scu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem 
wysokiego ciśnienia należy stosować się do 
obowiązujących przepisów prawnych.  

39. R2 – tereay rolaicze 
1) Przeznaczenie terenu:   

a) grunty rolne w rozumieniu przepisów szcze-
gólnych,  

b) dopuszcza się lokalizacje  budynków inwen-
tarskich dla chowu lub hodowli zwierząt, 
w liczbie nie większej niż 30 dużych jedno-
stek przeliczeniowych inwentarza (DJP),  
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c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w przypadku 
realizacji nowej zabudowy, przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) wysokość zabudowy – maksymalnie 8,5 m, 
b) geometria dachu – obowiązują dachy dwu-

spadowe o kącie nachylenia połaci dacho-
wych min. 400 maks. 500. Przy realizacji 
ganków, zadaszeń, garaży, obiektów małej 
architektury  dopuszcza się dachy płaskie. 
Dla dachów spadzistych należy stosować 
pokrycie dachowe z materiałów tradycyj-
nych, naturalnych np.: dachówka w kolorze 
ceglastym lub brązowym. Obowiązuje zakaz 
realizacji budynków wykonanych z płyt 
warstwowych oraz wykonywania elewacji 
z sidingu. Zakazuje się stosowania dachów 
o mijających się połaciach na wysokości ka-
lenicy oraz dachów o asymetrycznym na-
chyleniu połaci. W przypadku rozbudowy 
budynku istniejącego dopuszcza się ustale-
nie kąta nachylenia dachu, układu połaci da-
chowych oraz rodzaju pokrycia odpowiednio 
do budynku rozbudowywanego, 

c) powierzchnia zabudowy – maks. 40%,  
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 

60%. 

40. ZP – tereay zieleai urządzoaej 
Przeznaczenie: zieleń urządzona wraz z  obiektami 
małej architektury. 

41. ZD – tereay ogrodów działsowych 
1) Przeznaczenie: ogrody działkowe wraz z alta-

nami i obiektami gospodarczymi zlokalizowa-
nymi zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2) Dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej.  

42. WS – tereay wód powierzchaiowych śródlądo-
wych  
1) Przeznaczenie – cieki i zbiorniki wodne wraz 

z urządzeniami towarzyszącymi służącymi pra-
widłowemu gospodarowaniu wodami. 

43. E – elestroeaergetysa  
1) Przeznaczenie – obiekty i urządzenia służące do 

przetwarzania, przesyłania, magazynowania, 
dystrybucji energii. 

2) Dopuszcza się lokalizacje stacji transformato-
rowej na granicy działki sąsiedniej.  

44. G – gazowaictwo  
Przeznaczenie – obiekty i urządzenia służące do 
przesyłania, magazynowania, dystrybucji gazu. 

45. KS – tereay obsługi sowuaisacji sawochodowej 
1) Przeznaczenie: 

a) parking, garaże, miejsca postojowe dla sa-
mochodów, 

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy – maks. 80%, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
20%,  

c) wysokość zabudowy – maksymalnie 6,0 m, 
d) geometria dachu – dopuszcza się  dachy  

płaskie lub spadziste, budynkom należy 
nadać ujednoliconą formę architektoniczną. 

46. KD1 G1/2 – terea dróg publiczaych  
1) Przeznaczenie – droga krajowa nr 3 klasy „G” 

– główna: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

w terenie zabudowanym min. 25 m, poza 
terenem zabudowanym 35 m, 

b) w przypadkach uzasadnionych trudnymi wa-
runkami terenowymi lub istniejącym zago-
spodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie 
mniejszych szerokości drogi, 

c) obowiązuje zakaz realizacji bezpośrednich 
wyjazdów i wjazdów na tereny posesji, lo-
kalizacja zabudowy przy drodze odbywać 
się powinna zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.  

47. KD3 Z1/2 – terea dróg publiczaych 
1) Przeznaczenie – droga powiatowa nr 20567 

klasy „Z” – zbiorcza: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

w terenie zabudowanym min. 20 m, poza 
terenem zabudowanym 30 m, 

b) w przypadkach uzasadnionych trudnymi wa-
runkami terenowymi lub istniejącym zago-
spodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie 
mniejszych szerokości drogi. 

48. KD4 Z1/2 – terea dróg publiczaych 
1) Przeznaczenie – droga gminna klasy „Z” – 

zbiorcza: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

w terenie zabudowanym min. 20 m, poza 
terenem zabudowanym 30 m, 

b) w przypadkach uzasadnionych trudnymi wa-
runkami terenowymi lub istniejącym zago-
spodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie 
mniejszych szerokości drogi, 

c) obwodnica Jawora w układzie docelowym 
stanowi połączenie drogi nr 365 (ul. Lima-
nowskiego) z drogą nr 3 (ul. Lubińską) 
i drogą nr 374 (ul. 2uzienniczą). Przy reali-
zacji drogi przewiduje się budowę przepra-
wy mostowej na rzece Nysa Szalona. 

49. KD4 W1/2 – terea dróg publiczaych 
1) Przeznaczenie – droga gminna klasy „L” – lo-

kalna: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

min. 12 m, 
b) w przypadkach uzasadnionych trudnymi wa-

runkami terenowymi lub istniejącym zago-
spodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie 
mniejszych szerokości drogi. 

50. KD4 D 1/2 – terea dróg publiczaych 
1) Przeznaczenie – droga gminna klasy „D” – do-

jazdowa: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 

10 m, 
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b) w przypadkach uzasadnionych trudnymi wa-
runkami terenowymi lub istniejącym zago-
spodarowaniem dopuszcza się stosowanie 
ciągu pieszo jezdnego – szerokość w liniach 
rozgraniczających min. 5 m, szerokość jezd-
ni min. 3 m. 

51. KDW – terea dróg wewaętrzaych  
1) Przeznaczenie – droga wewnętrzna dojazdowa: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 
10 m, 

b) dopuszcza się stosowanie ciągu pieszo-  
-jezdnego – szerokość w liniach rozgranicza-
jących min. 5 m, szerokość jezdni min. 3 m. 

52. KK – Tereay sowuaisacji solejowej 
1) Przeznaczenie: 

a) obiekty i urządzenia dla ruchu kolejowego, 
b) składy, magazyny,  
c) kolejowe drogi technologiczne, 
d) dopuszcza się lokalizacje urządzeń przekaź-

nikowych telekomunikacji, w tym konstruk-
cji wieżowych pod warunkiem lokalizacji 
masztu w odległości większej niż wynosi 
planowana wysokość obiektu budowlanego 
celem uniknięcia w razie awarii upadku kon-
strukcji i spowodowania zagrożenia przenie-
sienia napięcia sieci na tereny przyległe, 
planowane urządzenia przekaźnikowe nie 
mogą powodować zakłóceń łącznościowych 
na linii kolejowej. 

§ 4 

Zasady ochroay i sształtowaaia ładu przestrzeaaego 

1. Na terenach zabudowy zagrodowej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej 
ustala się: 
1) zakaz lokalizowania inwestycji mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów szczególnych. Zakaz nie dotyczy re-
alizacji inwestycji celu publicznego oraz przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko dla których sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko nie jest obowiąz-
kowe i przeprowadzona procedura oceny oddzia-
ływania na środowisko wykazała brak nieko-
rzystnego wpływu na środowisko i otoczenie. 
Ustala się zakaz prowadzenia działalności zwią-
zanej z gromadzeniem złomu i pojazdów mecha-
nicznych oraz ich części, 

2) obowiązuje zakaz realizacji budynków wykona-
nych z płyt warstwowych oraz wykonywania 
elewacji z sidingu, 

3) obowiązują ogrodzenia ażurowe o  maksymalnej 
wysokości 1,60 m. Ogrodzenie nie może stwa-
rzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwie-
rząt, umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakoń-
czonych elementów, drutu kolczastego, tłuczo-
nego szkła oraz innych podobnych wyrobów 
i materiałów jest zabronione,  

4) uciążliwości związane z prowadzoną działalno-
ścią nie mogą wykraczać poza granice działki 
będącej w dyspozycji inwestora. 

2. Jeżeli nie określono linii zabudowy, wówczas obiek-
ty budowlane przy drogach powinny być usytu-
owane zgodnie z przepisami szczególnymi. Wyko-
nanie przebudowy, rozbudowy lub kapitalnego re-
montu obiektów i urządzeń przekraczających do-
puszczalne odległości wymaga zgody zarządcy dro-
gi. 

3. Na terenach zabudowy zagrodowej oraz obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
prace remontowe na budynkach powinny zmierzać 
do zachowania gabarytów budynków, układu zabu-
dowy oraz geometrii dachu i jego pokrycia dachów-
ką w kolorze ceglastym, brązowym. 

§ 5 

Ochroaa środowissae przyrody i srajobrazu 
sulturowego 

1. Eksploatacja obiektów nie powinna powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska poza 
teren działki do której inwestor lub prowadzący in-
stalację ma tytuł prawny.  

2. Ochrona drzew i krzewów – ustala się ochronę 
drzew i krzewów zgodnie z przepisami szczególny-
mi, w tym drzew uznanych za pomniki przyrody. 

3. Ochrona wód – polega na unikaniu, eliminacji 
i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczegól-
ności zanieczyszczenia substancjami szczególnie 
szkodliwymi dla środowiska wodnego. Produkcję 
rolną należy prowadzić w sposób ograniczający 
i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami 
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

4. Ochrona przed  hałasem – obowiązują dopuszczal-
ne poziomu hałasu określone w przepisach szcze-
gólnych dla terenów  oznaczonych symbolem:  
1) RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej,  
2) MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
3) U – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

z usługami rzemieślniczymi. 
5. Ścieki – zabrania się wprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków bezpośrednio do poziomów wodono-
śnych wód podziemnych, do wód powierzchnio-
wych oraz do ziemi. Wprowadzanie do wód lub do 
ziemi oczyszczonych ścieków może nastąpić na 
warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych. 

6. Odpady – odpady należy zagospodarowywać na 
warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych. Wytwórca odpadów jest obowiązany do sto-
sowania takich sposobów produkcji lub form usług 
oraz surowców i materiałów, które zapobiegają 
powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na 
możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także 
ograniczają negatywne oddziaływanie na środowi-
sko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

7. Ochrona powierzchni ziemi – polega na zapewnie-
niu jak najlepszej jej jakości poprzez racjonalne go-
spodarowanie, zachowanie wartości przyrodni-
czych, zachowanie możliwości produkcyjnego wy-
korzystania, ograniczanie zmian naturalnego 
ukształtowania, utrzymanie lub doprowadzenie ja-
kości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na po-
ziomie wymaganych standardów, zachowanie war-
tości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicz-
nych dóbr kultury. Władający powierzchnią ziemi, 
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na której występuje zanieczyszczenie albo nieko-
rzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania 
terenu, jest obowiązany do przeprowadzenia jej 
kompensacji przyrodniczej. Przed podjęciem działal-
ności inwestycyjnej związanej z prowadzeniem prac 
ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy 
próchniczej z części terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, 
a następnie jej odpowiednie zagospodarowanie. 

§ 6 

Ochroaa dziedzictwa sulturowego i zabytsów 
oraz dóbr sultury współczesaej 

1. Obiekty zabytkowe. Ustala się ochronę obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków architektury i bu-
downictwa dla których ustala się wymóg uzyskania 
pozwoleń zgodnie z przepisami szczególnymi. Usta-
la się ochronę obiektów ujętych w ewidencji zabyt-
ków dla których ustala się wymóg konsultowania i 
uzyskania pozytywnej opinii ze służbą Ochrony Za-
bytków wszelkich działań w zakresie przebudowy, 
rozbudowy, remontów i zmiany funkcji tych obiek-
tów. Spis zabytków architektury i budownictwa 
podlega sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji:  
1) Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków 

zespół cukrowni „Jawor” przy ul. Starojawor-
skiej, nr rejestru: 824/L, decyzja z dn. 
28.12.1988 r: 
• budynek garaży i mieszkań nr 104, 
• budynek magazynu i acetylenowni nr 104, 
• budynek pomp buraczanych nr 104, 
• budynek stolarni nr 104, 
• budynek pras wysłodków nr 104, 
• budynek magazynu technicznego i biuro 

techniczne nr 104, 
• budynek warsztatu mechanicznego nr 104, 
• budynek pieca wapiennego nr 104, 
• budynek biura technicznego nr 104, 
• budynek cukrowni nr 104, 
• budynek saturacji nr 104, 
• budynek sztani nr 104, 
• budynek suszarni nr 104, 
• budynek spawalni i laboratorium nr 104, 
• budynek błotniarek nr 104, 
• budynek produktowni nr 104, 
• budynek skrzyń wodnych nr 104, 
• budynek pakowni i magazyn nr 104, 
• budynek kotłowni nr 104, 
• budynek magazynu nawozów – skreślony 

w dniu 25.08.2003 r, 
• budynek magazynu nawozów i nasion 

nr 104, 
• budynek magazynów akumulatorów nr 104, 
• budynek magazynu cukru nr 104, 
• budynek biura głównego nr 104, 
• budynek mieszkalny: obecnie nr 94, 
• budynek willowy nr 63b–c, obecnie nr 100, 
• budynek mieszkalny 63 d, obecnie nr 94A, 
• budynek mieszkalny 76 a, obecnie nr 120, 
• budynek mieszkalny 61, obecnie nr 108, 
• budynek ośrodka zdrowia, obecnie nr 104, 
• budynek mieszkalny 83, obecnie 126, 
• budynek mieszkalny 72, obecnie nr 116, 

• budynek przedszkola – skreślony w dniu 
25.08.2003 r, 

• budynek mieszkalny 63, obecnie nr 103, 
• budynek mieszkalny 49, obecnie nr 90A 

i 90 B, 
• budynek świetlicy i stołówki nr 53, obecnie 

nr 92, 
• budynek mieszkalny nr 78, obecnie nr 122, 
• budynek mieszkalny 62, obecnie nr 102, 
• budynek mieszkalny 68, obecnie nr 111, 
• budynek mieszkalny 64, obecnie nr 107, 
• budynek mieszkalny 60, obecnie nr 101, 
• budynek mieszkalny nr 57 – skreślony w dniu 

25.08.2003 r, 
• dom kultury nr 92, 
• biuro gospod. Placu nr 104, 
• budynek stodoły przy budynku mieszkalnym 

nr 92, obecnie 104, 
• budynek cieplarni – skreślony w dniu 

25.08.2003 r, 
• budynek wagi samochodowej  
• budynek pomp wodnych na spławach – skre-

ślony w dniu 25.08.2003 r. 

2) Obiekty o walorach kulturowych. 
• Budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, 

1 budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Sta-
rojaworska nr 22, 

• Budynek mieszkalny, 1 budynek gospodarczy 
ul. Starojaworska nr 23, 

• Budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze 
ul. Starojaworska nr 24, 

• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 30, 
• Budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 32, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 34, 
• Budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 38, 
• Budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze, 

1 budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Sta-
rojaworska nr 40, 

• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 41, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 42, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 43, 
• Budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 44, 
• 2apliczka w murze, obok budynku przy 

ul. Starojaworska nr 44, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 55, 
• Budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 56, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 59, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 61, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 62, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 65, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 67, 
• 2apliczka, obok budynku przy ul. Starojawor-

skiej 67, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 68, 
• Budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 70, 
• Budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 75, 
• 2aplica, obok budynku przy ul. Starojaworska 

nr 75, 
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• Budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze 
ul. Starojaworska nr 78, 

• Szkoła podstawowa, ul. Starojaworska nr 82, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 85, 
• Budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze 

ul. Starojaworska nr 89, 
• Budynek mieszkalny, 1 budynek gospodarczy 

ul. Starojaworska nr 91, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 93, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 95, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska nr 99, 
• Stacja transformatorowa obok budynku przy 

ul. Starojaworska nr 103, 
• Budynek mieszkalny, 1 budynek gospodarczy 

ul. Starojaworska nr 105, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska 

nr 106, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska 

nr 113, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska 

nr 119, 
• Budynek mieszkalny, ul. Starojaworska 

nr 123, 
• Budynek mieszkalny, ul. Boczna nr 2, 
• Budynek mieszkalny, budynek gospodarczy  

ul. Boczna nr 10, 
• Budynek mieszkalny, ul. Boczna nr 11, 
• Pomnik upamiętniający poległych podczas 

I wojny światowej, 
• Most na rzece Nysa Szalona – wyjazd na Pio-

trowice.  
2. Stanowiska archeologiczne. W obrębie chronionych 

stanowisk archeologicznych oraz ich bezpośrednim 
sąsiedztwie przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy 
uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwato-
rem zabytków. Ewentualne prace ziemne mogą być 
wykonywane jedynie po przeprowadzeniu ratowni-
czych badań archeologicznych za zezwoleniem 
konserwatorskim właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na prace archeologiczne i wy-
kopaliskowe. Ratownicze badania archeologiczne 
finansuje inwestor. Powyższe zezwolenie konser-
watorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę i dla robót niewymagających po-
zwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, 
tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzają-
cego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych. Wykaz stanowisk archeolo-
gicznych podlega sukcesywnym uzupełnieniom  
i weryfikacji:  
1) stanowisko nr 39 /80-20 AZP – nieokreślona, 
2) stanowisko nr 40 /80-20 AZP – ślad osadnic-

twa, okres nowożytny XVII, 
3) stanowisko nr 41 /80-20 AZP – osada późne 

średniowiecze, 
4) stanowisko nr 42 /80-20 AZP – nieokreślona, 
5) stanowisko nr 43 /80-20 AZP – osada późne 

średniowiecze, osada, okres nowożytny XVII w., 
6) stanowisko nr 44 /80-20 AZP – cmentarzysko, 

epoka brązu IV–V halsztat, kultura łużycka,  
7) stanowisko nr 45 /80-20 AZP – nieokreślona, 

epoka brązu I, kultura unietycka, 
8) stanowisko nr 46 /80-20 AZP – grób, neolit, 

kultura kcwk, 

  9) stanowisko nr 47 /80-20 AZP – ślad osadnic-
twa, wczesne średniowiecze,  

10) stanowisko nr 48 /80-20 AZP – nieokreślona, 
11) stanowisko nr 49/80-20 AZP – cmentarzysko, 

epoka brązu V Halsztat, kultura łużycka, 
12) stanowisko nr 50/80-20 AZP – osada, okres 

nowożytny, osada, późne średniowiecze. 
3. Strefa A ochrony konserwatorskiej. Na rysunku 

planu ustalono przebieg granic strefy A ścisłej 
ochrony konserwatorskiej. Na terenach objętych  
ścisłą ochroną konserwatorską wszelka działalność 
budowlana, w tym podziały nieruchomości, budowa 
nowych obiektów, przebudowa, rozbudowa, nad-
budowa, zmiana sposobu użytkowania obiektów 
istniejących wymaga pisemnego pozwolenia wła-
ściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Inwestor winien liczyć się z możliwością wykonania 
dodatkowych badań lub opracowań. Ochronie pod-
legają wszelkie obiekty podziemne i pojedyncze 
znaleziska oraz odkryte podczas remontów detale 
architektoniczne. Ewentualne prace ziemne mogą 
być wykonywane jedynie pod nadzorem służb ar-
cheologicznych. W przypadku wystąpienia zabyt-
ków i obiektów archeologicznych wymagane jest 
podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na 
koszt inwestora, za zezwoleniem właściwego kon-
serwatora zabytków.  

4. Strefa B ochrony konserwatorskiej – na rysunku 
planu ustalono przebieg granic strefy B ochrony 
konserwatorskiej. Na terenach objętych ochroną 
konserwatorską działalność konserwatorska zmie-
rza do zachowania i wyeksponowania elementów 
historycznego układu przestrzennego, tj. rozplano-
wanie dróg, linie zabudowy, kompozycje wnętrz 
urbanistycznych oraz kompozycję zieleni. Obiekty 
o wartościach zabytkowych należy poddać restau-
racji i modernizacji technicznej z dostosowaniem 
obecnej lub projektowanej funkcji do wartości 
obiektu. Nowa zabudowa winna być dostosowana 
do historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu har-
monijnego współistnienia elementów kompozycji 
historycznej i współczesnej oraz nawiązywać for-
mami współczesnymi do lokalnej tradycji architek-
tonicznej. Nie może ona dominować nad zabudową 
historyczną. Wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące już związki przestrzenne 
i planistyczne. Elementy dysharmonizujące, zwłasz-
cza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych 
obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub 
poddane odpowiedniej przebudowie. Dopuszcza się 
pozostawienie ich do śmierci technicznej. Należy 
preferować te inwestycje, które stanowią rozsze-
rzenie lub uzupełnienie już istniejących form zain-
westowania terenu, przy założeniu maksymalnego 
zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz 
pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym 
charakterem obiektu. Należy dostosować nową za-
budowę do historycznej pod względem użytego 
materiału elewacyjnego, oraz pokrycia dachowego. 
Obiekty budowlane stanowiące dominanty architek-
toniczne powinny być realizowane w sposób niena-
ruszający krajobrazu z historycznie ukształtowany-
mi dominantami. Wszelkie działania inwestycyjne 
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należy prowadzić po uzyskaniu pozytywnej opinii 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków.  

§ 7 

Kształtowaaie przestrzeai publiczaej 

Na terenach użyteczności publicznej dopuszcza się 
lokalizacje zgodnie z przepisami szczególnymi: 
1) tymczasowych obiektów usługowych o powierzch-

ni zabudowy do 40 m2, 
2) urządzenie tras pieszych i rowerowych,  
3) obiektów małej architektury,  
4) nośników reklamowych, 
5) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  

§ 8 

Graaice i sposoby zagospodarowaaia tereaów i obies-
tów podlegających ochroaiee ustaloaych aa podstawie 

odrębaych przepisów 

1. Zbiornik wodny chroniony – ochrona zbiornika 
wodnego Słup na rzece Nysie Szalonej stanowiące-
go źródło wody pitnej dla Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego. Obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia zgodnie z decyzją  Wojewody Le-
gnickiego z dnia 29 maja 1983 roku znak 
ŚGW7226/15/83. 

2. Tereny bezpośredniego zagrożenia powodziowego 
– obejmujący teren międzywala rzeki Nysa Szalona, 
obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

3. Tereny zagrożenia powodzią T1% – na terenach 
zagrożonych powodzią fundamenty nowo realizo-
wanych obiektów powinny być odpowiednio skon-
struowane i głęboko posadowione na warstwach 
gruntów, które nie ulegną rozmyciu. Elementy 
obiektów  powinny uwzględniać zalanie oraz siłę 
naporu wody. Ustala się zakaz lokalizowania inwe-
stycji mogących spowodować skażenia środowiska 
w przypadku zalania wodami powodziowymi, 
w tym: magazynów produktów ropopochodnych 
oraz innych substancji, a także rurociągów do ich 
transportu, składowisk odpadów komunalnych lub 
przemysłowych, cmentarzy oraz grzebanie zwłok 
zwierzęcych. 

4. Tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych – nie występują.  

§ 9 

Szczegółowe zasady i waruasi scalaaia i podziału 
aieruchowości 

1. Nie określa się terenów do objęcia procedurą scala-
nia i podziału nieruchomości. 

2. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli 
projektowane do wydzielenia działki gruntu nie ma-
ją dostępu do drogi publicznej. Jeżeli zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustano-
wieniu służebności, podziału nieruchomości doko-
nuje się pod warunkiem, że obsługa komunikacyjna 
dotyczy nie więcej niż 4 działek budowlanych. W 
przypadku wydzielenia więcej niż 4 nowych działek 
budowlanych obsługa komunikacyjna odbywać się 
powinna poprzez bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej bądź poprzez wydzielenie drogi wewnętrz-
nej o szerokości w liniach rozgraniczających min. 

10,0 m. Dopuszcza się stosowanie ciągu pieszo- 
-jezdnego – szerokość w liniach rozgraniczających 
min. 5 m, szerokość jezdni min. 3,0 m w przypadku 
dojazdu do maksymalnie 3 działek budowlanych. 
Na drogach dojazdowych zamkniętych do więcej 
niż 3 działek budowlanych należy stosować place 
manewrowe o wymiarach min. 20,0 x 20,0 m. 

3. W przypadku podziału nieruchomości przeznaczo-
nych w planie na cele budowlane, obowiązują na-
stępujące zasady podziału: 
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może być mniejsza niż:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 1000 m2, dla terenów oznaczonych symbo-
lem MN8, MN3 dopuszcza się 800 m2, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 
bliźniaczej – 450 m2 dla segmentu zabudowy, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 
szeregowej – 250 m2 dla segmentu zabudo-
wy. 

§ 10 

Szczegółowe  waruasi  zagospodarowaaia  tereaów 
oraz  ograaiczeaia  w ich  użytsowaaiue  w tyw  zasaz 

zabudowy 

1. Ochrona wałów przeciwpowodziowych – dla za-
pewnienia szczelności i stabilności wałów przeciw-
powodziowych obowiązują nakazy, zakazy i ograni-
czenia wynikające z przepisów szczególnych. Do-
puszcza się prowadzenie prac remontowych i mo-
dernizacyjnych wałów przeciwpowodziowych dla 
zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego.  

2. Ochrona linii kolejowej – budynki i budowle mogą 
być usytuowane zgodnie z przepisami szczególnymi 
w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy ob-
szaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi 
skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, 
w przypadku uzupełniania drzewostanu, projekto-
wania pasa zieleni izolacyjnej ustala się odległość 
nie mniejszą niż 15 m od skrajnego toru kolejowe-
go, z wyłączeniem gatunku drzew, których wyso-
kość może  przekroczyć 10 m. Od zewnętrznej 
krawędzi budowli kolejowej (w tym także:  rowu 
odwadniającego, podtorza, podnóża nasypu) należy 
pozostawić pas gruntu kolejowego o szerokości 
3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technologicznej. 
Istniejące  i projektowane obiekty  zlokalizowane 
w rejonie linii kolejowej wymagają zabezpieczenia 
konstrukcji przed wibracjami i drganiami przejeżdża-
jących pociągów oraz wyciszenia pomieszczeń, w 
których przebywają ludzie, wszelkie place składo-
we, dojazdy manewrowe dla samochodów oraz 
parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spad-
kiem zapewniającym spływ wody w kierunku prze-
ciwnym do terenów kolejowych, stanowiska prze-
znaczone do mycia i przeglądu samochodów po-
winny mieć doprowadzenie wody oraz nawierzch-
nię ze spadkiem zapewniającym spływ wody do 
wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapa-
czami oleju na terenach,  funkcja obiektów prze-
znaczonych na działalność przemysłową, magazy-
nową, składową ich nie może być związana z pro-
dukcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wy-
buchowymi, żrącymi i pylącymi stanowiącymi po-
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tencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego, przy 
prowadzeniu sieci infrastruktury technicznej napo-
wietrznej i podziemnej należy zachować obowiązu-
jące przepisy szczególne. Dopuszcza się odstęp-
stwa od nakazów, zakazów i ograniczeń na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych 
w uzgodnieniu z zarządcą linii kolejowej. 

3. Ochrona linii elektroenergetycznej – wzdłuż linii 
elektroenergetycznych należy przestrzegać ograni-
czeń w użytkowaniu terenu o szerokości: 
1) wysokiego napięcia 110 kV S-439 – 35 m, 
2) średniego napięcia 20 kV: L-247, L-303, L-321, 

L-324, L-328 – 20 m,  
3) dla terenu o ograniczonym użytkowaniu wszel-

kie działania inwestycyjne należy prowadzić 
zgodnie z przepisami szczególnymi, w sposób 
niezagrażający prawidłowej eksploatacji sieci 
oraz niestwarzający zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi w uzgodnieniu z zarządcą sieci. Obiekty 
budowlane należy lokalizować z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odległości od napowietrznych li-
nii elektronergetycznych wynikających z przepi-
sów szczególnych. Obowiązuje zakaz sadzenia 
drzew i krzewów, których wysokość może spo-
wodować uszkodzenie linii.  

4. Ochrona linii gazowej –  szerokość granicy terenu 
o ograniczonym użytkowaniu od gazociągu pod-
wyższonego ciśnienia DN 250 PN 6,4 MPa 2otowi-
ce - Lubiechów wyznaczona na podstawie przepi-
sów szczególnych, stanowi obszar, w którym 
przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do 
zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny 
wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatacje. 
Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazo-
ciąg, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy o ograni-
czonym użytkowaniu, przed wydaniem pozwolenia 
na budowę. Dla ww. strefy ustala się następujące 
zasady zagospodarowania: 
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, przy pro-

jektowaniu drogi ekspresowej należy zachować 
nakazy, zakazy dopuszczenia i ograniczenia wy-
nikające z przepisów szczególnych,  

2) obowiązek swobodnego dojazdu do sieci infra-
struktury technicznej oraz swobodnego prze-
mieszczania się wzdłuż gazociągu, 

3) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4,0 m 
(po 2,0 m od osi gazociągu) – zagospodarowa-
nie terenu zielenią niską, 

4) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić 
trwałości gazociąg,  

5) w przypadku zaistnienia sprzyjających warun-
ków technicznych, dopuszcza się możliwość 
zmniejszenia strefy ochronnej gazociągu, zgod-
nie z przepisami szczególnymi. W wyznaczonej 
strefie wszelkie prace inwestycyjne należy pro-
wadzić pod nadzorem zarządcy gazociągu. 

§ 11 

Zasady woderaizacjie rozbudowy i budowy systewów 
sowuaisacji i iafrastrustury techaiczaej 

1. Zaopatrzenie w wodę – właścicielowi gruntu przy-
sługuje prawo do zwykłego korzystania z wód sta-
nowiących jego własność oraz z wody podziemnej 
znajdującej się w jego gruncie; nie stanowi to pra-

wa do wykonywania urządzeń wodnych bez wy-
maganego pozwolenia wodnoprawnego. Zwykłe 
korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb wła-
snego gospodarstwa domowego. Rozbudowa miej-
skiej sieci wodociągowej opartej na istniejących 
ujęciach wody pitnej w Parku Miejskim oraz na 
gruntach wsi Paszowice nastąpi na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci.  

2. 2analizacja sanitarna – w przypadku braku kanali-
zacji sanitarnej odprowadzanie ścieków sanitarnych 
nastąpi do szczelnych, bezodpływowych zbiorni-
ków przeznaczonych na nieczystości ciekłe lub do 
indywidualnych oczyszczalni ścieków na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych. Po 
wybudowaniu kanalizacji sanitarnej ustala się obo-
wiązek likwidacji bezodpływowych zbiorników 
przeznaczonych na nieczystości ciekłe i przyłącze-
nie odbiorców do systemu kanalizacji sanitarnej. 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi za 
zgodą zarządcy w oparciu o  istniejące oczyszczal-
nie ścieków: biologiczno-mechaniczną na gruntach 
wsi Małuszów oraz przemysłową dla oczyszczania 
ścieków technologicznych Cukrowni Jawor. Sto-
pień oczyszczenia ścieków odprowadzanych do 
cieków stanowiących zlewnię rzeki Nysa Szalona 
nie może zagrażać czystości wód zbiornika wodne-
go Słup.  

3. 2analizacja deszczowa – odprowadzenie wód opa-
dowych poprzez istniejący i projektowany system 
kanalizacji deszczowej, który kieruje wody opado-
we poprzez cieki do rzeki Nysy Szalonej. W przy-
padku zaistnienia zagrożenia, zanieczyszczenia wód  
substancjami ropopochodnymi lub innymi substan-
cjami chemicznymi, należy zanieczyszczenia zneu-
tralizować na terenie inwestora przed ich odprowa-
dzeniem do kanalizacji. 

4. Zaopatrzenie w gaz:  
1) w celu rozbudowy sieci gazowniczej Starego 

Jawora przewiduje się budowę: stacji redukcyj-
nych I0  i II0  oznaczonych na rysunku planu oraz 
sieci gazociągowej, celem podłączenia do istnie-
jącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 
PN 6,3 MPa 2otowice – Lubiechów. Realizacja 
inwestycji uzależniona będzie od rzeczywistego 
zainteresowania gazyfikacją popartego pozy-
tywnymi wynikami analizy ekonomicznej.  

2) gazyfikacja terenów objętych planem następo-
wać będzie w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawne, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomicz-
ne warunki dostarczania paliwa gazowego, 
zgodnie z opracowanym przez zarządcę sieci 
planem rozwoju. W przypadku potwierdzenia 
opłacalności inwestycji, realizacja sieci gazowej 
wymaga uzyskania od dostawcy gazu warun-
ków technicznych przyłączenia do sieci gazowej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
energetycznego. W zakresie realizacji i obsługi 
sieci gazowej dopuszcza się prowadzenie sieci 
gazowej pomiędzy liniami rozgraniczającymi 
dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
w przypadku braku możliwości zlokalizowania 
sieci  w  obrębie  linii  rozgraniczających  dróg. 
Dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej 
jako towarzyszącej inwestycjom na terenach 
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działek własnościowych inwestorów. Do arma-
tury i sieci gazowniczej należy zapewnić dostęp. 

5. Elektroenergetyka – modernizacja i rozwój sieci 
nastąpi w oparciu o rozbudowę istniejących lub  
budowę nowych stacji elektroenergetycznych, linii 
elektroenergetycznych napowietrznych, kablowych 
lub napowietrzno-kablowych. Dla zasilania działek 
przewiduje się budowę przyłączy napowietrznych 
lub kablowych niskiego napięcia. Linie elektroener-
getyczne należy prowadzić wzdłuż układów komu-
nikacyjnych. Dopuszcza się inny sposób prowadze-
nia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy sieci 
i właścicieli działek, przez które będą prowadzone. 
W przypadku występowania kolizji zagospodaro-
wania terenów objętych planem z istniejącymi sie-
ciami elektroenergetycznymi dopuszcza się skalo-
wanie kolidujących odcinków linii, budowę nowych 
odcinków linii napowietrznych zastępujących koli-
dujące odcinki, dostosowanie istniejących linii do 
wymogów przepisów szczególnych między innymi 
w odniesieniu do wysokości zawieszenia przewo-
dów, stopnia obostrzenia linii. Usunięcie kolizji bę-
dzie możliwe po uzyskaniu od  EnergiaPro 2oncern 
Energetyczny S.A. warunków na przebudowę tych 
linii i zawarciu stosownej umowy na usunięcie koli-
zji. 2oszty przebudowy istniejących linii będzie po-
nosił wnioskujący o zmianę zagospodarowania te-
renu. W związku z przewidywanym wzrostem za-
potrzebowania na energię elektryczną dla terenów 
rozwojowych przewiduje się lokalizacje stacji elek-
troenergetycznych w miejscach określonych na ry-
sunku planu. Dopuszcza się inne rozmieszczenie 
obiektów i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie 
z planem zaopatrzenia Gminy w energie elektrycz-
ną, ciepło i paliwa gazowe. Obowiązuje zapewnie-
nie dostępu do sieci i urządzeń.  

6. Telekomunikacja – podłączenie do sieci nastąpi na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci 
w oparciu o rozbudowę istniejącej sieci i obiekty te-
lekomunikacyjne. Ewentualna zmiana przebiegu sie-
ci nastąpi za zgodą i na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci. 2oszty przebudowy ponosi 
wnioskujący o zmianę. Wszelkie zamierzenia inwe-
stycyjne i remontowe w obrębie sieci powinny być 
każdorazowo uzgadniane z zarządcą sieci. W przy-
padku rozbudowy sieci dopuszcza się jej prowadze-
nie w liniach rozgraniczających dróg na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi lub na terenach 
nieruchomości w  uzgodnieniu z właścicielami grun-
tów, przez które przebiega trasa projektowanej in-
westycji – inwestor winien uzyskać zgodę na wej-
ście na grunt, przed rozpoczęciem robót. Obowią-
zuje zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń.  

7. Gospodarka odpadami – odpady komunalne skła-
dowane są na składowisku odpadów komunalnych 
zlokalizowanym w północno-wschodniej części 
miasta. Stałe odpady bytowo-gospodarcze należy 
poddawać segregacji i gromadzić do szczelnych po-
jemników-kontenerów zlokalizowanych przy pose-
sjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wy-
wozu na zorganizowane wysypisko odpadów ko-
munalnych. Gospodarkę odpadami, w tym odpa-

dami zaliczanymi do niebezpiecznych, należy pro-
wadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. 

8. Zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł 
ciepła oraz w oparciu o centralne źródła ciepła opar-
te na kotłowniach lokalnych. Należy prowadzić 
działania modernizacyjne zmierzające do zmiany 
systemy grzewczego opartego na węglu na ko-
tłownie gazowe i olejowe. Docelowo zakłada się 
ogrzewanie z centralnego źródła ciepła opartego na 
kotłowni lokalnych oraz miejskich.  

9. 2omunikacja: 
1) na skrzyżowaniu dróg powinny być stosowane 

narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

2) lokalizacje zjazdów z dróg publicznych należy 
uzgodnić z zarządcą drogi, 

3) na umieszczenia urządzeń lub prowadzenia prac 
w obrębie pasa drogowego inwestor winien 
przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę 
i rozpoczęciem robót uzyskać zgodę na wejście 
na grunt oraz decyzję na zajęcie pasa drogowe-
go od właściwego zarządcy drogi, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg na 
warunkach określonych przez zarządcę drogi, 

5) wszystkie skrzyżowania dróg z liniami kolejo-
wymi w jednym poziomie wymagają zachowania 
trójkąta widoczności bez względu na kategorie 
przejazdu zgodnie z przepisami szczególnymi, 

6) obowiązuje wyznaczenie miejsc parkingowych 
i postojowych w granicy działki inwestora we-
dług wskaźnika 1 miejsce postojowe lub parkin-
gowe na 50 m2 powierzchni użytkowej budynku 
usługowego oraz na  lokal mieszkalny. 

§ 12 

Sposób tywczasowego  zagospodarowaaiae urządzeaia 
i użytsowaaia tereaów 

Tereny dla których plan ustala inne przeznaczenie, 
mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznacze-
niem. 

§ 13 

Przepisy sońcowe 

1. Określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości, w wysokości – 30%. 

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Jawora. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJS2IEJ  

 KRZYSZTOF SASIELA 
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Załączais ar 1 do uchwały Rady 
Miejssiej w Aaworze z daia 
28 czerwca 2006 r. (poz. 2575) 
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Załączais ar 2 do uchwały Rady 
Miejssiej w Aaworze z daia 
28 czerwca 2006 r. (poz. 2575) 

 
 

Rozstrzygaięcie Rady Miejssiej w Aaworze  o sposobie rozpatrzeaia uwag waiesioaych 
do wyłożoaego do publiczaego wglądu projestu wiejscowego plaau zagospodarowaaia przestrzeaaego 

wiasta Aawora w obrębie Starego Aawora i Osiedla Słowiańssiego 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Jaworze rozstrzyga: 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego zgodnie ze 
stanowiskiem Burmistrza Miasta Jawora w sprawie rozpatrzenia przedmiotowych uwag.  
 
 
 
 

Załączais ar 3 do uchwały Rady 
Miejssiej w Aaworze z daia 
28 czerwca 2006 r. (poz. 2575) 

 
 

Rozstrzygaięcie Rady Miejssiej w Aaworze o sposobie realizacji zapisaaych w wiejscowyw plaaie 
zagospodarowaaia przestrzeaaego wiasta Aawora w obrębie Starego Aawora i Osiedla Słowiańssiego 
iawestycji z zasresu iafrastrustury techaiczaeje stóre aależą do zadań własaych gwiay oraz zasadach 

ich fiaaasowaaiae zgodaie z przepisawi o fiaaasach publiczaych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Jaworze rozstrzyga, co 
następuje: 

1. Lista zadań zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy  
obejmuje realizację: 
1) dróg publicznych – o parametrach określonych w planie i symbolu na rysunku: 

a) 2D4 Z1/2 – o przewidywanej długości 3 586,0 mb, 
b) 2D4 L1/2 – o przewidywanej długości 2 936 mb, 
c) 2D4 D1/2 – o przewidywanej długości 4 339 mb, 

2) infrastruktury technicznej:  
a) sieć wodociągowa – o przewidywanej długości około 8 468,0 mb, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej – o przewidywanej długości około  8 248,0 mb, 
c) sieć kanalizacji deszczowej (odwodnienie ulic) – o przewidywanej długości około 10 080,0 mb. 

2. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków na poszczególne zadania:  
1) koszt wykupu gruntu – 152 000,0 zł, 
2) drogi publiczne z oświetleniem ulicznym – koszt  26 406 440,0  zł, 
3) sieć wodociągowa – koszt 3 895 280,0 zł 
4) sieć kanalizacji sanitarnej – koszt 4 610 632,0 zł 
5) sieć kanalizacji deszczowej – koszt  6 048 000,0 zł. 

3. Sposób realizacji: 
1) droga publiczna wraz z oświetleniem – przewidywany termin realizacji: etapami lata 2008–2030 
2) sieć wodociągowa – przewidywany termin realizacji: etapami lata 2008–2025 
3) sieć kanalizacji sanitarnej – przewidywany termin realizacji: etapami lata 2008–2025 
4) sieć kanalizacji deszczowej – przewidywany termin realizacji: etapami lata 2008–2025 
Realizacja sieci uzbrojenia następować będzie równocześnie z wykonaniem dróg. 

4. Zasady finansowania:  
Źródłami finansowania zadań zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji będą: 
środki własne, fundusze strukturalne, dotacje, kredyty, środki pomocowe. 

5. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń zawartych w niniejszym załączniku, jeżeli względy formalne i inte-
res Gminy będą wymagały ich zmiany. 
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2576 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 26 lipca 2006 r. 

w sprawie aadaaia statutu Urzędowi Gwiay w Dziadowej Kłodzie 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 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 na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada 
Gminy w Dziadowej 2łodzie uchwala, co następuje: 

 
 

STATUT 
URZĘDU GMINY W DZIADOWEA KŁODZIE 

 
 

§ 1 

Urząd Gminy w Dziadowej 2łodzie jest gminną jed-
nostką organizacyjną Gminy Dziadowa 2łoda, działają-
cą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2 

1. Siedzibą Urzędu Gminy w Dziadowej 2łodzie jest 
budynek przy ul. Oleśnickiej nr 1 w Dziadowej 2ło-
dzie. 

2. 2ierownikiem Urzędu Gminy w Dziadowej 2łodzie 
jest Wójt Gminy. 

3. Wójt Gminy reprezentuje Urząd Gminy w Dziadowej 
2łodzie na zewnątrz. 

4. Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu 
Gminy w Dziadowej 2łodzie. 

§ 3 

Zadania Urzędu Gminy w Dziadowej 2łodzie określa 
zarządzenie nr 1/2003 Wójta Gminy z dnia 20 marca 
2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Gminy w Dziadowej 2łodzie. 

§ 4 

Urząd Gminy w Dziadowej 2łodzie działa w szczegól-
ności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

§ 5 

W Urzędzie Gminy w Dziadowej 2łodzie mogą być 
tworzone komórki organizacyjne, zgodnie z zarządze-
niem Wójta Gminy nr 1/2003 z dnia 20 marca 2003 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy 
w Dziadowej 2łodzie. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa 2łoda. 

§ 7 

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

 EUGENIUSZ WIECZOREK 

 
 
 
 
 
 
 

2577 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 27 lipca 2006 r. 

w sprawie ustaleaia rozsładu godzia pracy oraz harwoaograwu dyżurów 
aocaych   aptes   ogólaodostępaych   fuascjoaujących   aa  tereaie  powiatu 

słodzsiego 

 Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) Zarząd Powiatu 
2łodzkiego postanawia: 
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§ 1 

Po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego oraz wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu 
2łodzkiego ustalić rozkład pracy oraz harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie Powiatu 2łodzkiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchylić uchwałę nr 47/2004 Zarządu Powiatu 2lodzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 
kłodzkiego z późn. zm. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście 2łodzkiemu. 
 
 

Adam Aącki – Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Marek Szpaner – Wicestarosta 
Jarosław Zachariasz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Jan Podgórski – Członek Zarządu Powiatu 
Marek Zwoliński – Członek Zarządu Powiatu 

 
 
 

Załączais do uchwały Zarządu 
Powiatu Kłodzsiego z daia 
27 lipca 2006 r. (poz. 2577) 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

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 Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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